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Chełmiec, dnia 26.02.2020 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: 

 

274. Prosimy o aktualizację formularza ofertowego oraz formularza cenowego dla cześć D - 

Kotły na biomasę. Zamawiający w udostępnionych odpowiedziach na zadane pytania z dnia 

19.02.2020 r wskazuje na zastosowanie zarówno zasobników c.w.u.  jak i buforów. Oba 

formularze skazują na zastosowanie „Zasobnika buforowego” co jest sprzeczne z udostępnioną 

dokumentacją. 

Odpowiedź nr 274: Zamawiający przychyla się do wniosku. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść: Ogłoszenia, SIWZ, załącznik nr 1A dla części D oraz  

załącznika nr 8d – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet i załącznik nr 7 – wzór umowy, 

które przyjmują brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

275. W Odpowiedzi nr 237 piszecie Dostawa i montaż wkładu kominowego leży po stronie 

Wykonawcy - czyli zakwalifikowaliście wkład do kosztów kwalifikowanych - w praktyce 

przewód dymowy powinien być prosty o przekroju  25x14 cm - aby można było w 

nim  montować wkładkę  a jeżeli: 

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 

http://lgdzkoronasadecka.pl/
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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 275: Zamawiający wskazuje, iż:  

Odp. Nr 1: Przekrój w kanałach dymowych nie może być mniejszy niż 14 x 14 cm (a jeśli ma 

przekrój okrągły, średnica musi wynosić co najmniej 15 cm). I nie ma możliwości aby w 

budynkach mieszkalnych był mniejszy niż dopuszczają normy w tym zakresie, co za tym idzie 

nie ma możliwości i potrzeby ingerowania w przekrój. 

Odp. Nr 2: Po stronie wykonawcy istnieje obowiązek dostawy i montażu całościowo wkładu 

kominowego niezależnie od jego rodzaju (układu). 

Odp. Nr 3: Zamawiający nie posiada dokładnych danych w zakresie średniej wysokości 

wkładów kominowych, albowiem przy dużej ilości instalacji oraz prawdopodobieństwem 

graniczącym z pewnością, iż poszczególne lokalizacji na etapie realizacji umowy będą ulegać 

zmianie (np. w związku z rezygnacja Beneficjenta i wprowadzenie nowego z listy rezerwowej), 

nie sposób to ustalić w sposób precyzyjny. Doświadczony wykonawca z pewnością posiada 

swoje statystyki w tym zakresie i powinien na nich bazować.    

 

276. W odpowiedzi nr 272; 273 Odpowiedź nr 273: Zamawiający potwierdza, iż ma być 

montowany bufor oraz podgrzewacz - zbiornika nierdzewnego o pojemności 300 l co do bufora 

300 l dla kotła 20kW - czy jest jego konieczne i celowe zastosowanie w kotłach opalanych 

pelletem. 

Odpowiedź nr 276: Zamawiający wskazuje, iż wymaga bufora wody grzewczej o pojemności 

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

z powyższym Zamawiający modyfikuje treść: Ogłoszenia, SIWZ, załącznik nr 1A dla części D 

oraz  załącznika nr 8d – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet i załącznik nr 7 – wzór 

umowy, które przyjmują brzmienie załącznika do modyfikacji. Takie rozwiązanie zostało 

przewidziane w dokumentacji projektowej.  

 

277. W zakresie stosowania podgrzewacza c.w.u - o pojemności 300 l - czy są użytkownicy u 

których równocześnie będą razem z kotłem montowane solary to kto w tym przypadku 

dostarcza  dwuwężownicowy  300 l podgrzewacz c.w.u. -  wykonawca kotłowni czy solarów  -

i ile będzie  takich użytkowników  

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.  

 

278. Jeżeli u użytkownika będzie montowana tylko kotłownia a użytkownik nie ma 
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zamontowanych solarów, to czy podgrzewacz c.w.u. może być jednowężownicowy. 

Odpowiedź nr 278: Zamawiający wymaga w każdym przypadku podgrzewacza 

dwuwężownicowego.  

 

279. Zamawiający żąda zastosowanie podgrzewaczy i bufora 300l - wykonanych ze stali 

nierdzewnej - czy nie zrezygnować z wymogu "ze stali nierdzewnej" mając na względzie 

bardzo dobrą jakość podgrzewaczy aktualnie wykonywanych ze stali  emaliowanej - ten 

wymóg znacznie (prawie dwukrotnie) podnosi koszt wykonania każdej kotłowni proponujemy 

zmianę tego wymogu na wykonanie ze stali  emaliowanej. 

Odpowiedź nr 279: Zamawiający wymaga zasobnika c.w.u. ze stali nierdzewnej minimum 

300 l, oraz bufora wody grzewczej o pojemności nie mniejszej niż 600 l, wykonanego ze stali 

emaliowanej wraz z anodą tytanową. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść: 

Ogłoszenia, SIWZ, załącznik nr 1A dla części D oraz  załącznika nr 8d – Dokumentacja 

Techniczna – Kotły na pellet i załącznik nr 7 – wzór umowy, które przyjmują brzmienie 

załącznika do modyfikacji.  

 

280. Prosimy Zamawiającego o  przedstawienie  minimalnych parametrów dotyczących buforu 

ciepła który jest w zakresie dostawy i montażu części nr D zamówienia.  

Odpowiedź nr 280: Zamawiający wymaga bufora wody grzewczej o pojemności nie mniejszej 

niż 600 l, wykonanego ze stali emaliowanej wraz z anodą tytanową. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść: Ogłoszenia, SIWZ, załącznik nr 1A dla części D oraz  

załącznika nr 8d – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet i załącznik nr 7 – wzór umowy, 

które przyjmują brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

281. Dotyczy instalacji kotła i tematu wkładu kominowego. Ponieważ Wykonawca nie jest w 

stanie wycenić na etapie składania ofert wielkości i ilości wkładów kominowych potrzebnych 

do zamontowania, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że dostawa i montaż wkładu 

kominowego jest po stronie MIESZKAŃCA.  

Odpowiedź nr 281: Zamawiający udzielał już odpowiedzi, iż po stronie wykonawcy istnieje 

obowiązek dostawy i montażu wkładów kominowych. Zamawiający nie posiada dokładnych 

danych w zakresie ilości wkładów kominowych potrzebnych do zamontowania, albowiem przy 

dużej ilości instalacji oraz prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, iż poszczególne 

lokalizacji na etapie realizacji umowy będą ulegać zmianie (np. w związku z rezygnacja 

Beneficjenta i wprowadzenie nowego z listy rezerwowej), nie sposób to ustalić w sposób 

precyzyjny, jednakże zaleca się aby wykonawcy przyjmował, iż w każdym przypadku należy 

dokonać montażu wkładu kominowego. Przyjęcie przez wykonawcę mniejszej ilości wkładów 

kominowych niż ilości kotłów jakie mają zostać zamontowane wykonawca uczyni na własne 

ryzyko.     
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282. Zamawiający wymaga montażu zbiornika buforowego ze stali nierdzewnej dla instalacji 

kotła na biomasę. Prosimy o wskazanie jakiej pojemności ma być zbiornik buforowy. 

Odpowiedź nr 282: Zamawiający wymaga bufora wody grzewczej o pojemności nie mniejszej 

niż 600 l, wykonanego ze stali emaliowanej wraz z anodą tytanową. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść: Ogłoszenia, SIWZ, załącznik nr 1A dla części D oraz  

załącznika nr 8d – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet i załącznik nr 7 – wzór umowy, 

które przyjmują brzmienie załącznika do modyfikacji.  

  

283. Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik buforowy (dla instalacji kotła na biomasę) ma być 

bez wężownicy.  

Odpowiedź nr 283: Zamawiający potwierdza, iż zbiornik buforowy wody grzewczej ma być 

bez wężownicy. 

  

284. Jakie parametry ma mieć wyłącznik awaryjny zamontowany na instalacji elektrycznej do 

której ma być podłączony kocioł? Załącznik nr 8D nie wskazuje na jego parametry.  

Odpowiedź nr 282: Zamawiający nie precyzuje parametrów wyłącznika pozostawiając jego 

dobór wykonawcy przy założeniu, iż będzie to wyłącznik odpowiedni dla danego kotła. 

 

285. Czy Zamawiający dopuści pompy ciepła niezintegrowane z zasobnikiem c.w.u.? Jeżeli 

tak, to jakie parametry ma mieć zbiornik na c.w.u. do instalacji pompy ciepła? Prosimy o 

przedstawienie, pojemności, ilości wężownic. Czy to ma być zbiornik emaliowany z anodą 

tytanową? 

Odpowiedź nr 282: Zamawiający dopuszcza pompy ciepła niezintegrowane z zasobnikiem 

c.w.u. przy zachowaniu następujących parametrów: zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 

minimalnej 250 l, dwuwężownicowy.   

 

286. Czy zamawiający dopuszcza optymalizację procesu spalania opartą na pomiarze 

temperaturze spalin oraz pomiaru ilości powietrza dostarczonego do paleniska? Jeżeli nie, to 

proszę wytłumaczyć na czym ma polegać optymalizacja spalania z użyciem czujnika ciśnienia, 

gdyż proces spalania nie jest zależny bezpośrednio od ciśnienia, a jego pomiar w kontekście 

optymalizacji procesu spalania może służyć jedynie ustaleniu ilości dostarczonego powietrza 

do paleniska? 

Odpowiedź nr 286: Zamawiający przychyla się do stanowiska wykonawcy i dopuszcza 

możliwość zastąpienia pomiaru ciśnienia, pomiarem ilości powietrza dostarczonego do 

paleniska. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8d – 

Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet, który przyjmuje brzmienie załącznika do 

modyfikacji.  
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287. Czy Zamawiający dopuści w przypadku części dotyczącej kotłów na biomasę zewnętrzne 

urządzenie do odczytywania i przechowywania danych dotyczących pobranej energii 

elektrycznej.  

Odpowiedź nr 287: Zamawiający dopuści takie urządzenie pod warunkiem, że dane będą 

transferowane do jednego centralnego systemu zbierającego dane z zużycia energii elektrycznej 

wraz z ilością energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.  

 

288. Czy Zamawiający dopuści w przypadku części dotyczącej kotłów na biomasę zewnętrzne 

urządzenie do odczytywania i przechowywania danych dotyczących pobranej energii cieplnej.  

Odpowiedź nr 288: Zamawiający dopuści takie urządzenie pod warunkiem, że dane będą 

transferowane do jednego centralnego systemu zbierającego dane z zużycia energii elektrycznej 

wraz z ilością energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.  

 

289. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej odpowiedzi Zamawiającego na zadane 

pytania: - Numer 27. „Prosimy o potwierdzenie, że żaden z budynków mieszkalnych objętych 

zamówieniem, nie posiada powierzchni powyżej 300m2. Odpowiedź nr 27: Zamawiający 

potwierdza.” - Numer 208. „Czy w zakresie zamówienia znajdują się budynki o powierzchni 

ponad 300m2? Odpowiedź nr 208: Tak, znajdują się takie budynki, jednakże nie są to budynki 

mieszkalne.” Prosimy o informację który rodzaj instalacji będzie montowany na budynkach o 

powierzchni ponad 300m2. Prosimy o aktualizację formularza cenowego, w którym brakuje 

rubryki zawierającej informację na temat 23 % podatku VAT – stosowanego w przypadku 

budynków o powierzchni > 300m2.  

Odpowiedź nr 289: Zamawiający doprecyzował zapisy w formularzu cenowym nr 1A, 

poprzez wyszczególnienie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W związku z 

powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1A – Formularz cenowy, który 

przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji. Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż 

formularz cenowy podzielony jest na 2 Części przy założeniu 8 i 23% VAT. 

 

290. Zamawiający w opublikowanych odpowiedziach na zadanie pytania wskazał że w 

najbliższym czasie uściśli i doprecyzuje schematy instalacji dot. Pomp ciepła oraz kotłów na 

biomasę. W związku z powyższym prosimy ponownie o udostępnienie schematów z 

zaznaczeniem zakresu prac, który leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 290: Zamawiający do Modyfikacji z dnia 19 lutego 2020 r., załączył 

zmodyfikowane schematy, z oznaczeniem zakresu dostawy i montażu leżącego po stronie 

wykonawcy. 

 

291. Prosimy o ponowne przeanalizowanie i modyfikację odpowiedzi na zadane pytanie numer 

114: „Prosimy o potwierdzenie że demontaż i odstawienie istniejącego kotła jest po stronie 

Wykonawcy natomiast wyniesienie go z miejsca montażu leży po stronie Właściciela budynku. 
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Odpowiedź nr 114.: Zamawiający potwierdza, iż demontaż istniejącego zasobnika c.w.u. leży 

po stronie Beneficjenta.” 

 

Odpowiedź nr 291: Zamawiający prostuje odpowiedź nr 114 i wskazuje, iż wyniesienie 

zdemontowanego kotła z miejsca montażu leży po stronie Beneficjenta.  

 

                  W imieniu Zamawiających 

          Prezes LGD Korona Sądecka  

           Marcin Bulanda  

        

 


