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Chełmiec, dnia 19.02.2020 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://lgdkoronasadecka.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 2018 r., poz. 1986) 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: 

 

157. Czy dopuści Zamawiający kotły o ciśnieniu roboczym do 1,5 bar?  

Odpowiedź nr 157: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

 

158. Czy dopuści Zmawiający kotły, których proces spalania jest optymalizowany tylko za 

pomocą czujnika temperatury spalin i urządzenia które mierzy zawartość tlenu w spalinach? 

Odpowiedź nr 158: Zamawiający określił sposób optymalizacji i pozostawia go bez zmian.  

 

159. Czy dopuści Zamawiający kotły z palnikiem wrzutkowym samoczyszczącym? 

Odpowiedź nr 159: Zamawiający dopuszcza.  

 

160. Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne PC 

do CWU kompaktowe o średniej mocy grzewczej 2 kW z zakresem prac + 7 ÷ + 350 

Nadmieniamy, że czas wygrzewu wody zasobniku w przypadku ujemnych temperatur będzie 

bardzo długi (ok12h) co ma miejsce w przypadku zapisów w dokumentacji technicznej pomp 

ciepła Zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć iż PC posiada wężownicę dodatkowego 

źródła ciepła, tak więc w przypadku niższych temperatur zewnętrznych zasobnik będzie 

ogrzewany poprzez dodatkowe źródło. 

Odpowiedź nr 160: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.  

http://lgdkoronasadecka.pl/
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161. Czy dla poszczególnych budynków są wykonane projekty? Czy jest pewne że dla 

wszystkich budynków jest miejsce aby zmieścić założoną moc (min.10 szt. po 300W)? 

Odpowiedź nr 161: Zamawiający posiada i udostępnił wykonawcom dokumentację 

techniczną. Natomiast Wykonawca w celu usprawnienia procesu montażowego zobowiązany 

jest sporządzić dokumentację wykonawczą polegającą na wrysowaniu zastosowanych urządzeń 

i rozwiązań w lokalizacje wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, iż wszyscy 

Beneficjenci u których następować będzie montaż dysponują budynkami o odpowiedniej 

powierzchni dachu.    

 

162. Proszę określić ilość całkowitą instalacji dachowych i gruntowych. Koszty konstrukcji 

gruntowej są dużo wyższe, więc będzie to rzutowało na wycenę.  

Odpowiedź nr 162: Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji na gruncie. 

 

163. Proszę o określenie ilości typów połaci dachowych (blacha trapezowa, dachówka etc) w 

celu rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź nr 163: Zamawiający nie posiada takich danych, albowiem w związku z dużą 

ilością instalacji oraz prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, iż poszczególne 

lokalizacje 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.    

 

164. Proszę o wyjaśnienie powodu zastosowania optymalizacji mocy do wszystkich modułów 

instalacji. Zastosowanie optymalizacji dla całej instalacji podwyższa koszt jej wykonania o co 

najmniej 15-20%. Jeśli nie ma technicznych przesłanek (brak zacienienia) powoduje to tylko 

wydłużenie stopy zwrotu instalacji co z punktu użytkownika jest bardzo niekorzystne i 

kosztowne. Istnieją systemy optymalizacji, które są montowane dla pojedynczych zacienionych 

modułów i takowe mają sens techniczny i ekonomiczny. Zamawiający wymaga oprócz 

zastosowania optymalizacji dla wszystkich modułów także falownika który posiada 

optymalizacje mocy. Sensu stricte na rynku istnieje tylko jeden producent który spełni te 

wymagania. Owszem istnieją na rynku falowniki które posiadają "optymalizacje mocy" ale 

wykonują ją na poziomie algorytmów komputerowych sterownia mocą falownika, więc nijak 

ma się to z optymalizacja techniczną na poziomie przetwornic DC-DC którą zamawiający 

wymaga do każdego modułu. Mając powyższe na uwadze proszę o skorygowanie parametrów 

falownika i usunięcie zapisów o optymalizacji falownika i dopuszczenie rozwiązań 

alternatywnych. Jeśli zamawiający widzi potrzebę optymalizacji dla konkretnych przypadków 

wnoszę o podanie ilości takich instalacji i dopuszczenie rozwiązań optymalizacji innych 

producentów ze względów technicznych. Brak takowych technicznych problemów zacienienia 
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i wymóg stosowania optymalizacji dla wszystkich narazi na stratę finansową uczestników 

projektu ale także zamawiającego. Licząc szybko 15% całości projektu może być to kwota 

rzędu 600 - 800 tysięcy zł netto. Za to kwotę zamawiający może z pewnością wykonać sporo 

więcej instalacji dla klientów indywidualnych czy swoich jednostek, nie narażając się na opinię 

niegospodarności. Wpłynie to także pozytywnie na efekt ekologiczny wykorzystania środków 

finansowych ze względu na większą ilość instalacji. 

Odpowiedź nr 164: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian w tym zakresie. Jedynie należy 

zauważyć, iż takie były założenia projektowe które zostały zgłoszone do Instytucji Finansującej 

gdzie zostały zaakceptowane.  

 

165. Proszę o usunięcie zapisu wymogu wbudowanego interfejsu do licznika energii 

elektrycznej (wejścia SO lub smart meter w falowniku). Zamawiający nie wymaga tego typu 

urządzeń (i słusznie bo dla przedmiotowych instalacji nie wniosą nic pożytecznego a podniosą 

bardzo dużo koszty wykonania, licznik pomiaru energii na licznik dwukierunkowy i tak 

dystrybutor energii wymienia na swój koszt)a ograniczenie tylko do wejścia SO jest sztucznym 

ograniczeniem. Smart meter można podłączyć także przez inne wejścia. 

Odpowiedź nr 165: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z tego wejścia. W związku z 

powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8A – SST – Zestawy fotowoltaiczne, 

który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

166. W projekcie pkt. 2 - budowa instalacji piszecie "wyposażenie instalacji w pompy 

obiegowe" - na schemacie technologicznym poz. 7 podajecie 3 układy pompowe i tak: zasilania 

inst. c.o + ładowania bufora+ ładowanie zasobnika cwu. Pytanie - czy wszystkie grupy 

pompowe są kosztem kwalifikowanym. 

Odpowiedź nr 166: Zamawiający przyjmuje, iż są to pompy uznane jako koszt kwalifikowany. 

 

167. W projekcie pkt. 3 Zakres prac montażowych - piszecie:  

- montaż zasobnika - czy chodzi o montaż bufora (zasobnik cwu jest w gestii właściciela) - 

proszę o potwierdzenie takiego rozumowania.  

- integracja instalacji z kotłem na biomasę z istniejącą armaturą - chodzi o włączenie się do 

istniejącej instalacji klienta a w przypadku konieczności jej adaptacji do nowego kotła koszty 

adaptacyjne ponosi właściciel  proszę o potwierdzenie takiego rozumowania. 

- jeżeli właściciel zdecyduje się na zamontowanie wyposażenia kotłowni poza istniejącą 

kotłownią to na własny koszt doprowadza instalacje do istniejącej kotłowni. 

Odpowiedź nr 167: Zamawiający potwierdza takie rozumowanie.   

    

168. W projekcie Tabela 1. Minimalne wymagania dla kotłów na biomasę -  piszecie Typ 

palnika - Palnik talerzowy. Co to jest palnik talerzowy? Nie jest to nazwa znana na rynku ani 

nie ma takiej definicji technicznej. Aktualnie na rynku polskim są najczęściej 

stosowane  palniki pelletowe z poziomym spalaniem/nadmuchem, które są konstrukcją 
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przeznaczoną do spalania biomasy i które są stosowane w zdecydowanej większości kotłów co 

na pellet - tak więc żądanie spełnienia wymogu w zakresie palnika talerzowego - którego 

producent jest znany tylko Zamawiającemu jest niezgodne z ustawą PZP oraz orzeczeniami 

KIO - wnosimy zatem o zmianę wymogu i wstawienie:  Dopuszczona budowa palnika 

-  Wrzutkowy (nasypowy) (Kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający 

element do  samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika). 

Odpowiedź nr 168: Zamawiający zmienia zapis z Palnik talerzowy na Palnik pelletowy.   

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8D – Dokumentacja 

techniczna - Kotły na biomasę-pellet, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji. 

 

169. W projekcie 10. Montaż hydrauliczny piszecie "Instalacja hydrauliczna kotłowni musi 

zapewnić minimalną temperaturę wody powrotnej do kotła na poziomie 55oC". Pytanie - mając 

na względzie załączony schemat technologiczny - jak będzie realizowane zabezpieczenie temp. 

powrotu 55 st C.  

Odpowiedź nr 169: Zamawiający wymaga zastosowania zaworu trójdrożnego lub 

czterodrożnego.    

 

170. W projekcie 17. Zawór bezpieczeństwa - piszecie: o maks. wartość 3 barów - czy zgodzicie 

się na zastosowanie zawory o ciśnieniu 2 bary. 

Odpowiedź nr 170: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.   

 

171. W projekcie 19. Naczynie wzbiorcze, przeponowe - mając na względzie zastosowanie 

bufora 300 l - proponujemy zastosowanie naczynia c.o. 25 l proszę o potwierdzenie takiego 

rozumowania. 

Odpowiedź nr 171: Zamawiający potwierdza.    

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8D – Dokumentacja 

Techniczna – Instalacji z kotłem na biomasę, który przyjmuje brzmienie załącznika do 

modyfikacji. 

 

172. Jeżeli właściciel ma nieprawidłowo wykonany układ otwarty instalacji c.o. w czyjej gestii 

jest przeróbka układu otwartego na zamknięty. 

Odpowiedź nr 172: Przebudowa istniejącego układu leży po stronie właściciela instalacji.  

 

173. Proszę o potwierdzenie, iż w gestii właściciela budynku  do wykonania przed montażem 

kotłowni jest: 

- zapewnienie min. wysokości pomieszczenia 1,9, 

- zapewnienie niepalnej podłogi w pomieszczeniu kotłowni, 

-    zapewnionej poprawnej wentylacji: nawiewna otwór nawiewny o powierzchni co najmniej 

200 cm2, wywiewnej kratka o wym. 14x 14 cm, 

- doprowadzenie gniazda 230V w miejscu montażu kotła, 
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- posiadanie aktualnej opinii kominiarskiej, 

- doprowadzenie wszystkich instalacji do istniejącej kotłowni, 

- wkładka w przewodzie dymowym - zakup i montaż wkładki kominowej jest dobrowolną 

decyzją klienta. 

Odpowiedź nr 173: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z Dokumentacja techniczną  

pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno odpowiadać wymaganiom 

polskiej Normy PN-87/B-02411 lub równoważnej i aktualnej na dzień realizacji inwestycji. 

Kocioł należy posadowić na niepalnym podłożu, w bezpiecznej odległości od materiałów 

łatwopalnych. Wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość czyszczenia 

kotłów. Wysokość pomieszczenia kotła może być równa wysokości kondygnacji, na której 

został on zamontowany. W przypadku wentylacji wywiewnej pomieszczenie kotła powinno 

mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem wlotowym pod 

sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina. Otwór 

wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. 

Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania. 

Zapewnienie powyższych wymogów oraz doprowadzenie gniazda 230V w miejscu montażu 

kotła, posiadanie aktualnej opinii kominiarskiej i doprowadzenie wszystkich instalacji do 

istniejącej kotłowni leży po stronie Beneficjenta. Wszelkie pozostałe niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania pieca prace wraz z urządzeniami są po stronie Wykonawcy, w 

tym zakup i montaż wkładki kominowej. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje 

treść załącznika nr 8D – Dokumentacja Techniczna – Instalacji z kotłem na biomasę, który 

przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

   

174. Prosimy o potwierdzenie, który podmiot ma być Beneficjentem na gwarancji 

zabezpieczenia wadium. 

Odpowiedź nr 174: Beneficjentem na gwarancji zabezpieczenia wadium powinno być LGD  

Korona Sądecka.  

 

175. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 150, powołuje się na zapis z SST dotyczący 

zastosowania anody. Gdzie się znajduje wskazana SST kotłów na biomasę. W załącznikach 

takiego dokumentu nie ma. Jeżeli taki dokument jest to proszę o zamieszczenie na stronie, jeżeli 

nie to proszę zamieścić korektę do odpowiedzi. 

Odpowiedź nr 175: Zamawiający 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. 

 

176. W odpowiedzi na pytanie nr 151, Zamawiający pisze ze wymaga zbiorników 

nierdzewnych, więc po co ma być montowana w takim zbiorniku anoda tytanowa? 

Odpowiedź nr 176: Zamawiający wymaga zastosowania w każdym przypadku (dla każdej 
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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. 

 

177. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przy instalacji kotła, montażu 

zbiornika na c.w.u. o pojemności użytkowej 300l, dwuwężownicowego, emaliowanego z 

możliwością podłączenia grzałki elektrycznej, zabezpieczony anodą tytanową. 

Odpowiedź nr 177: 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 Załącznik 

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

Załącznik 8C - Dokumentacja Techniczna - Pompa Ciepła, który przyjmuje brzmienie 

załącznika do modyfikacji.  

 

178. Prosimy o potwierdzenie, że zakup pompy obiegowej obiegu grzewczego c.o. wraz z 

niezbędną armaturą i montażem jest po stronie Mieszkańca. 

Odpowiedź nr 178:  W przypadku konieczności zamontowania pompy obiegowej obiegu 

grzewczego c.o., powinien to wykonać Wykonawca. 

 

179. Prosimy o potwierdzenie, że zakup pompy obiegowej obiegu kocioł- zasobnik c.w.u. wraz 

z niezbędną armaturą, rurami  i montażem jest po stronie Mieszkańca. 

Odpowiedź nr 179:  W przypadku konieczności zamontowania pompy obiegowej na odcinku 

obiegu kocioł-zasobnik c.w.u., powinien to wykonać Wykonawca. 

 

180. Prosimy o potwierdzenie, że zakup armatury zabezpieczającej nowy zbiornik na c.w.u. 

(naczynie przeponowe, manometr, zawór bezpieczeństwa, itd.) są po stronie Mieszkańca. 

Odpowiedź nr 180: Zamawiający nie potwierdza. Komplet zabezpieczeń jest po stanie 

Wykonawcy.  

  

181. Prosimy o potwierdzenie. Opisany w dokumentacji na kotły biomasowe pkt. 16: 

„Wyłącznik awaryjny należy zainstalować poza obszarem kotłowni – przestrzegać przepisów 

obowiązujących w kraju” – jest do przygotowania po stronie Mieszkańca.   

Odpowiedź nr 181: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga montażu wyłącznika 

przez Wykonawcę.  

  

182. Czy Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 8D? Jeżeli tak to prosimy o 

zamieszczenie go na stronie internetowej.   
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Odpowiedź nr 182: Zamawiający aktualnie dokonał modyfikacji załącznika nr 8D. W związku 

z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8D – Dokumentacja Techniczna – 

Instalacji z kotłem na biomasę, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

  

183. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie licznika ciepła przez  zamontowanie 

przepływomierza na powrocie do kotła,  podłączonego do automatyki kotła? 

Odpowiedź nr 183: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

  

184. Czy Zamawiający stawia wymagania odnośnie licznika ciepła, który ma być montowany 

w instalacji? Chodzi o zakres pomiary, średnica przyłączy, klasa pomiaru? 

Odpowiedź nr 184: Zamawiający nie stawia takich wymogów.  

 

185. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga Pompy ciepła zintegrowanej z 

zasobnikiem na c.w.u., z jedną wężownicą. 

Odpowiedź nr 185: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jednak nie wyklucza zastosowania 

osobno zasobnika i pompy. 

  

186. Prosimy o potwierdzenie że podłączenie kotła  (jako drugiego źródła ciepła) do wężownicy 

w zasobniku na c.w.u wraz z pompą obiegową, niezbędną armaturą jest po stronie Mieszkańca, 

czyli że Mieszkaniec pokrywa koszty za materiały i podłączenie drugiego źródła ciepła. 

Odpowiedź nr 186: Zamawiający potwierdza, iż w przypadku podłączenia drugiego źródła ciepła 

koszty materiałów i podłączenia pokrywa Beneficjent.   

 

187. Zamawiający w opublikowanych odpowiedziach z dnia 06.02.2020 na pytania 

wykonawców nr 5 oraz 7 przychylił się do wniosku Wykonawcy, wprowadzając wymóg 

potwierdzenia współczynnika COP min 3,3 oraz efektywności energetycznej podgrzewania 

wody dla profilu obciążenia XL dla punktu pracy A14/W10-53. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający uzna za równoważne potwierdzenie powyższych warunków pracy dla punktu 

A15 W10-55, zgodnie z normą EN16147. 

Odpowiedź nr 187: Zamawiający potwierdza.  

 

188. Czy Zamawiający dopuszcza pompę ciepła kompaktową o maksymalnej osiąganej 

temperaturze c.w.u 55st. C? Nadmieniam, że temp. wymaganą maksymalną wg obecnie 

obowiązującej normy jest temperatura 55st. C. Dodatkowo zaznaczam, że osiąganie 

wyższych temperatur w układzie będzie możliwe przy użyciu grzałki, którą zaprojektowano 

w układzie. Nadmieniam również, że osiąganie wyższych temperatur wpływa negatywnie 

na efektywność pompy ciepła i koszty eksploatacji dla użytkownika, stąd też zaleca się 

eksploatację na niższych temperaturach. 

Odpowiedź nr 188: Zamawiający potwierdza.  
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189. Na jakiej zasadzie zamawiający oczekuje współpracy PC z PV ?  Informujemy, iż 

System Instalacji Fotowoltaicznej działa tak, że produkując własny prąd „ze słońca” 

przeznacza go przede wszystkim na własne potrzeby. Dopiero gdy zaspokoimy potrzeby 

naszego gospodarstwa, energia zostaje przekazywana do sieci publicznej w stosunku w 

stosunku 0,8kWh za każdą 1 kWh. 

Odpowiedź nr 189: Zamawiający nie oczekuje współdziałania pomp ciepła i instalacji PV.  

  

190. Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza do Zamówienia publicznego 

pompy ciepła o średniej mocy grzewczej 2 kW. 

Odpowiedź nr 190: Zamawiający określił parametry grzewcze w dokumentacji technicznej.  

 

191. Wnosimy o wykreślenie parametru maxymalnej  powierzchni apertury kolektora 

słonecznego – jako parametru silnie ograniczającego zasadę konkurencji oraz PZP.  

Odpowiedź nr 191: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 3 i odpowiednio zmodyfikował 

Dokumentację techniczną załącznik nr 8B.  

 

192. Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający jako układy równoważne pod 

względem wydajnościowym oraz ekologicznych dopuszcza kolektory słoneczne z układem 

hydraulicznym podwójnej harfy. Zgodnie z wyrokami KIO (Wyrok KIO 698/14 „W budowie 

cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa 

pojedyncza, harfa podwójna oraz meander……” ) jako  równoważne należy uznać układu 

orurowania absorbera w formie między innymi podwójnej harfy.  

Odpowiedź nr 192: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 39 i 44 i odpowiednio zmodyfikował 

Dokumentację techniczną załącznik nr 8B.  

 

193. Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory 

posiadające aluminiowy absorber i konstrukcja rur absorbera -  serpentyna rurki miedziane. Jak 

powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, 

której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego 

materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność 

cieplna), korozji galwanicznej  - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów słonecznych 

jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej Trwałość, wysoką sprawność kolektora 

słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie 

kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów. W związku z powyższym, z uwagi 

na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą 

tylko kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z  jednakowych 

materiałach tj. aluminium lub miedzi.  
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Odpowiedź nr 193: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 40. 

 

194. Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne 

posiadające szybę pryzmatyczną. Zastosowana szyba - charakteryzuje się wysoką transmisją 

solarną powyżej 91%, . Szyba posiada niską emisją co pozwala na osiąganie maksymalnej 

efektywności konwersji energii słonecznej. Kolektor posiada wymagany certyfikat Solar 

Keymark. 

Odpowiedź nr 194: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 41. 

 

195. Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o 

konstrukcji  nie wymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących. 

Kompensacja naprężeń wynika z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. 

Jednym ze sposobów kompensacji naprężeń może być specjalne ukształtowanie rurek kolektora 

tak aby naprężenia znosiły się w kolektorze (taki układ posiada zaproponowany kolektor). 

Odpowiedź nr 195: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 42. 

 

196. Zgodnie z zapisami w wytycznych dla wykonawców, sprawność optyczna kolektora 

powinna  wynosić nie mniej niż 82%,wnosimy o dopuszczenie kolektorów posiadających 

sprawność optyczną na poziomie >80%  i znacznie wyższej mocy oraz lepszych 

współczynnikach a1 i a2. Sprawność optyczna jest parametrem, który uzyskujemy tylko w 

warunkach laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach pracy 

kolektora.  Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania kolektorów jest moc 

kolektora, która  jest podstawowym parametrem określającym jego właściwości cieplne dlatego 

też powinna zostać potraktowana jako najważniejszy parametr. Dopuszczenie proponowanego 

rozwiązania pozwoli na osiągniecie zakładanych efektów ekologicznych i ekonomicznych.  

Odpowiedź nr 196: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 43. 

 

197. Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o układzie 

hydraulicznym w postaci podwójnej harfy. Pragniemy wyjaśnić, że takie rozwiązanie jest 

rozwiązaniem równoważnym, a w przypadku instalacji dla domów jednorodzinnych dużo 

lepszym z uwagi na odbiór ciepła z całej powierzchni absorbera oraz pozyskaniu wyższej 

temperatury na wyjściu z baterii kolektorów aniżeli kolektory z 4 krócicami. 

Odpowiedź nr 197: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 39 i 44 i odpowiednio zmodyfikował 

Dokumentację techniczną załącznik nr 8B.  
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198. Co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis „możliwość sterowania drugim źródłem 

ciepła” Prosimy o wyjaśnienie albo o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź nr 198: Sterownik musi posiadać funkcję sterowania drugim źródłem ciepła np. 

grzałką elektryczną, piecem gazowym itp. poprzez podanie impulsu np. NC/NO do drugiego 

źródła w razie braku energii z pieca.    

  

199. Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia kotłów o znacznie wyższej sprawności 

użytkowej, spełniający wymogi ekodesing oraz 5 klasy, bez możliwości montażu dodatkowego 

rusztu, bez odpopielana komory spalania i wymiennika, zapis ten ewidentnie preferuje 

konkretnego producenta. Nie dopuszczając tym samym urządzeń o znacznie lepszej sprawności 

Wnosimy o dopuszczenie kotłów o modulowanej przez palnik mocy 30-100%  jako parametru 

równoważnego do optymalizacji procesu spalania temp.spalin i ciśnienia.  

Odpowiedź nr 199: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

200. Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia średnicy spalin do 160mm – parametr ten nie 

ma żadnego znaczenia pod względem technicznym czy sprawnościowym urządzenia.    

Odpowiedź nr 200: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

201. Specyfikacja techniczna i dokumentacja techniczna, zawierają rozbieżne parametry w 

zakresie wymagań dla modułów i falowników. Wnosimy o przedstawienie jednoznacznych i 

kompletnych wymagań, dla urządzeń. Tylko na tej podstawie Oferent może przygotować pełną 

ofertę. 

Odpowiedź nr 201: Zamawiający dokonał zmian w zakresie wymagań dla modułów i 

falowników w Tabeli (str. 16 SST) oraz w Rozdziale – Przekształtniki DC/AC (str. 15 SST). W 

związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8A – SST – Zestawy 

fotowoltaiczne, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

202. Zamawiający w odpowiedziach na pytanie 150; 152 wskazuje na zastosowanie w 

przypadku instalacji z kotłami na biomasę zasobników o pojemności 300 l nierdzewnych z 

anodą tytanową. Stosowanie anody w zasobnikach nierdzewnych wynika z niskiej jakości stali 

nierdzewnej. Dodatkowo sam koszt anody może znacząco wpłynąć na cenę oferty, tym samym 

nie zapewniając Beneficjentowi najlepszego rozwiązania technologicznego. W związku z 

powyższym, prosimy o możliwość zastosowania zasobników emaliowanych z anodą tytanową 

lub usunięcie zapisów dotyczących zastosowania anody tytanowej w zasobniku nierdzewnym. 

Odpowiedź nr 202: 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 Załącznik 

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

Załącznik 8C - Dokumentacja Techniczna - Pompa Ciepła, który przyjmuje brzmienie 

załącznika do modyfikacji. 
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203. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający ogranicza możliwości zastosowania 

kolektorów słonecznych w postaci podwójnej harfy i pozostawia wymóg serpentyny z rur 

miedzianych. Ograniczenie budowy kolektora do jednego typu powoduje zmniejszenie zakresu 

dostępnych urządzeń co zmniejsza również konkurencyjność zamówienia. Prosimy o 

dopuszczenie kolektorów o budowie podwójnej harfy. 

Odpowiedź nr 203: Zamawiający dopuścił zastosowanie kolektorów słonecznych w postaci 

podwójnej harfy 

  

204. Zgodnie z zapisami Zamawiający pozostawia sprawność optyczna kolektora na 

poziomie > 82%. Wnosimy o dopuszczenie kolektorów posiadających sprawność optyczną na 

poziomie > 79,5% i znacznie lepszych mocach.  Sprawność optyczna jest parametrem, który 

uzyskujemy tylko w warunkach laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistych 

warunkach pracy kolektora.  Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania 

kolektorów jest moc kolektora, która  jest podstawowym parametrem określającym jego 

właściwości cieplne dlatego też powinna zostać potraktowana jako najważniejszy parametr. 

Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na osiągniecie zakładanych efektów 

ekologicznych i ekonomicznych. Pragniemy zauważyć iż takie rozwiązanie przyniesie 

zakładane efekty ekologiczne i ekonomiczne - nie zawęża również kręgu potencjalnych 

oferentów. 

Odpowiedź nr 204: Zamawiający pozostawia sprawność optyczną bez zmian.  

 

205. W SIWZ pkt. 1.2.2.2 Zdolność zawodowa dla części nr C i  nr D: żądacie: w pkt. 2) jedną 

osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - skoro pompa 

ciepła jak i kotłownia jest zlokalizowana w istniejącym pomieszczeniu kotłowni - a prace 

montażowe polegają na wymianie źródła ciepła i zamontowaniu zintegrowanej pompy ciepła 

czy kotłowni w istniejącym pomieszczeniu z wykonaną instalacją - proponujemy 

zrezygnowanie z tego wymogu dla części C i D. 

Odpowiedź nr 205: Zamawiający przychyla się do wniosku. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pkt. 1.2.2.2. w Części C i D, która przyjmuje brzmienie 

załącznika do modyfikacji.  

 

206. W części nr D: pkt 3) - wymagacie  jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie 

instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - skoro w gestii 

właściciela obiektu jest instalacja elektryczna -  proponujemy zrezygnowanie z tego wymogu 

dla części D pkt 3. 
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Odpowiedź nr 206: Zamawiający przychyla się do wniosku. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pkt. 1.2.2.2. w Części D, która przyjmuje brzmienie 

załącznika do modyfikacji.  

 

207. W SIWZ - XII. OPIS KRYTERIÓW - dla Części D pkt 3 Wydłużenie okresu gwarancji: 

jest Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na pompę ciepła - powinno być kotła na 

biomasę. 

Odpowiedź nr 207: Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, która przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

208. Czy w zakresie zamówienia znajdują się budynki o powierzchni ponad 300 m2? 

Odpowiedź nr 208: Tak, znajdują się takie budynki, jednakże nie są to budynki mieszkalne.   

 

209. Prosimy o informację czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną 

konserwatorską lub obiekty zabytkowe. Jeśli tak, prosimy o podanie ich ilości i instalacji jakie 

będą montowane dla tego obiektu. 

Odpowiedź nr 209: Zamawiający nie przewiduje montażu na obiektach objętych ochroną 

konserwatorską lub na obiektach zabytkowych.   

 

210. Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie 

trwania okresu gwarancji na instalacje z kotłami i pompami ciepła, w szczególności w 

przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków 

eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych 

poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania sity wyższej np.. 

przepięcia instalacji? 

Odpowiedź nr 210: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 29, 93, 116 i 117.  

 

211. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że w przypadku instalacji z kotłami na biomasę 

użytkownicy często wbrew wytycznych z instrukcji obsługi stosują pellet pozaklasowy przez 

co powodują uszkodzenie palnika lub rury podającej pellet. Z kolei w przypadku instalacji z 

powietrznymi pompami ciepła przyczyną awarii często jest złej jakości woda 

(nieodpowiadająca wartościom granicznym wskazanym w karcie gwarancyjnej), zamarznięcie 

instalacji lub zbyt wysokie ciśnienie w instalacji brak zamontowanego reduktora ciśnienia). W 

takich sytuacjach lub w sytuacji zadziałania siły wyższej nielogicznym byłoby wymaganie od 

Wykonawcy usunięcia awarii w ramach zobowiązań gwarancyjnych. 

Odpowiedź nr 211: Odpowiedź udzielono w pkt. 210 powyżej.  

 

212. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia kotłowni jest w 

gestii mieszkańca. 
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Odpowiedź nr 212: Zamawiający potwierdza.   

 

213. Czy dla części dotyczącej pomp ciepła w zakres prac Wykonawcy wchodzi wyłącznie 

demontaż istniejącego zasobnika c.w.u. czy też również jego wyniesienie i utylizacja? 

Odpowiedź nr 213: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 114.  

 

214. Czy dla części dotyczącej kotłów na biomasę w zakres prac Wykonawcy wchodzi obok 

demontażu również wyniesienie z kotłowni i utylizacja dotychczasowego kotła? 

Odpowiedź nr 214: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 114.  

 

215. Czy w przypadku instalacji z pompami ciepła oraz kotłami na biomasę w zakres prac 

Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż betonowego podestu pod pompę ciepła i kocioł? 

Odpowiedź nr 215: Jeżeli jest to wymagane przez producenta pompy ciepła lub kotła taka 

dostawa i montaż jest po stronie Wykonawcy.   

 

216. Prosimy o potwierdzenie, że poszerzenie wszystkich przejść w budynku do wielkości 

pozwalającej wnieść projektowane urządzenia leży po stronie Właściciela budynku? 

Odpowiedź nr 216: W gestii Beneficjenta jest zagwarantowanie aby przejścia w budynku 

miały szerokość umożliwiająca wniesienie urządzenia do pomieszczenia w którym ma być 

zamontowane.  

 

217. Czy w przypadku, jeżeli poszerzenie wszystkich przejść w budynku będzie w zakresie 

prac Wykonawcy, to czy odtworzenie do stanu pierwotnego miejsc po ewentualnych 

przebiciach w ścianach/stropach wykonanych w celu wniesienia kotła/pompy ciepła do miejsca 

montażu oraz przywrócenie ich do stanu pierwotnego (murowanie, tynkowanie, ocieplenie, 

malowanie, wymiana futryn) również w chodzi w zakres prac Wykonawcy ? 

Odpowiedź nr 217: Odpowiedź udzielono w pkt. 216 powyżej. 

 

218. Czy Wykonawca może odmówić montażu instalacji w przypadku konieczności 

poszerzenia wszystkich przejść w budynku do wielkości pozwalającej wnieść projektowane 

urządzenia lub wynieść zdemontowane (jeżeli jest wymagane), jeżeli będzie to w zakresie jego 

zadania. 

Odpowiedź nr 218: Odpowiedź udzielono w pkt. 216 powyżej. 

 

219. Prosimy o potwierdzenie, że Użytkownik budynku zobowiązany jest do udostępnienia 

Wykonawcy dostępu do sieci internetowej, jak i również utrzymania łącza w okresie trwania 

projektu? Pokrycie kosztów transmisji w okresie gwarancji, poprzez zobowiązanie 

Beneficjentów znacznie organiczny koszty realizacji inwestycji, obecnie już w większości 
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gospodarstw domowych Beneficjenci posiadają i korzystają z dostępu do Internetu. 

Odpowiedź nr 219: Zamawiający ustosunkował się do tej kwestii w odpowiedzi 

opublikowanej w dniu 06.02.2020 r., na pytanie nr 115.  

 

220. Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu i montażu reduktora ciśnienia w 

instalacjach kotłów na biomasę oraz pomp ciepła jest po stronie Użytkownika? 

Odpowiedź nr 220: Zamawiający potwierdza.   

 

221. Czy dla części dotyczącej pomp ciepła w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i 

montaż przepustnicy służącej do zmiany zasilania pompy ciepła powietrzem zewnętrznym lub 

wewnętrznym? 

Odpowiedź nr 221: Zamawiający potwierdza.  

 

222. Prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji kotłów prace związane z modernizacją 

przewodu wentylacyjnego oraz powietrza zasilającego leży po stronie Właściciela budynku? 

Odpowiedź nr 222: Zamawiający potwierdza.  

 

223. Prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji kotłów prace związane z dostosowaniem 

wymiarów w szczególności wysokości kotłowni leżą po stronie Użytkownika. 

Odpowiedź nr 223: Zamawiający potwierdza. 

 

224. Prosimy o potwierdzenie że dla instalacji kotłów na biomasę oraz pomp ciepła koszt 

wykonania gniazda elektrycznego oraz doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej zgodnej 

z przepisami wraz z instalacją uziemiającą oraz wyrównawczą są to koszty niekwalifikowane i 

leżą one po stronie Właściciela budynku. 

Odpowiedź nr 224: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tym zakresie na pytanie nr 173. 

 

225. Czy dla kotłów na biomasę warunkiem rozpoczęcia montażu instalacji, a następnie jej 

uruchomienia, jest uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej, a jeżeli tak to czy jej uzyskanie 

leży po stronie Wykonawcy czy Użytkownika? 

Odpowiedź nr 225: Zamawiający potwierdza, iż warunkiem rozpoczęcia montażu instalacji, a 

następnie jej uruchomienia, jest uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej. Koszt uzyskania 

opinii leży po stronie Beneficjenta.  

 

226. Czy przedstawienie Wykonawcy przez użytkownika pozytywnej opinii kominiarskiej jest 

również warunkiem rozpoczęcia montażu instalacji, a nie tylko jej uruchomienia? 

Odpowiedź nr 226: Odpowiedź udzielono w pkt. 225 powyżej. 

 

227. W przypadku gdyby uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej jako warunku rozpoczęcia 

montażu instalacji i/lub jej uruchomienia leżało po stronie Użytkownika, w jakim czasie 
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użytkownik będzie zobowiązany do przedstawienia Wykonawcy tej opinii? Zwracamy uwagę 

Zamawiającego na fakt, że zwlekanie przez Użytkowników z przedstawieniem pozytywnej 

opinii kominiarskiej może zagrozić terminowemu wykonaniu zadania. 

Odpowiedź nr 227: Obowiązek przedstawienia pozytywnej opinii kominiarskiej przed 

planowanym rozpoczęciem montażu instalacji i/lub jej uruchomienia przez Użytkownika 

będzie zastrzeżone w Umowie zawieranej przez Zamawiającego z Beneficjentem.  

 

228. W przypadku gdyby uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej przez użytkownika było 

również warunkiem rozpoczęcia montażu instalacji czy brak jej przedstawienia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego czasie spowoduje wskazanie w zastępstwie innego 

użytkownika? 

Odpowiedź nr 228: Zamawiający przewiduje taką możliwość. 

 

229. Czy dla kotłów na biomasę w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż 

termostatu pokojowego? Jeżeli tak, prosimy Zamawiającego o podanie czy wymaga 

zastosowania termostatów przewodowych czy bezprzewodowych? 

Odpowiedź nr 229: Zamawiający potwierdza. Wymaga się termostatów bezprzewodowych.  

 

230. Czy dla kotłów na biomasę w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż czujnika 

pogodowego? 

Odpowiedź nr 230: Zamawiający potwierdza. 

 

231. Czy dla kotłów na biomasę w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa pelletu 

potrzebnego do uruchomienia kotła czy też leży to po stronie Użytkownika? 

Odpowiedź nr 231: Dostawa pelletu potrzebnego do uruchomienia kotła jest po stronie 

Beneficjenta.  

 

232. Czy dla kotłów na biomasę w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy 

obiegu grzewczego wraz z osprzętem (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, 

czujnik temp., rury, łączniki instalacyjne, izolacja) a jeżeli tak to czy Zamawiający wymaga 

montażu pompy trzybiegowej czy elektronicznej? 

Odpowiedź nr 232: Zamawiający potwierdza iż, w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa 

i montaż pompy obiegu grzewczego wraz z osprzętem. Wymagana jest pompa elektroniczna.   

 

233. Czy dla kotłów na biomasę w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy 

zmieszania kotłowego wraz z osprzętem (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, 

czujnik temp., rury, łączniki instalacyjne, izolacja), a jeżeli tak to czy Zamawiający wymaga 

montażu pompy trzybiegowej czy elektronicznej? 

Odpowiedź nr 233: Zamawiający potwierdza iż, w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa 

i montaż pompy zmieszania kotłowego wraz z osprzętem. Wymagana jest pompa elektroniczna.   
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234. Czy dla części z pompami ciepła w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż 

pompy cyrkulacyjnej c.w.u, wraz z osprzętem (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr 

siatkowy, czujnik temp., rury, łączniki instalacyjne, izolacja), a jeżeli tak to czy Zamawiający 

wymaga montażu pompy trzybiegowej czy elektronicznej? 

Odpowiedź nr 234: Zakres prac nie obejmuje dostawy i montażu pompy cyrkulacyjnej CWU 

ani żadnych prac wymaganych w tym zakresie.  

 

235. Czy dla kotłów na biomasę Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie powrotu kotła 

przed spadkiem temp. poniżej 55° C montaż pompy zmieszania kotłowego? 

Odpowiedź nr 235: Zamawiający potwierdza.  

 

236. Czy zakres udzielonej gwarancji na kocioł c.o. ma dotyczyć wyłącznie szczelności kotła 

(wymiennika) czy też dodatkowo wszystkich podzespołów (elektronika, podzespoły 

mechaniczne, elektryczne, elementy eksploatacyjne)? 

Odpowiedź nr 236: Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca w ramach Części D udzieli na 

okres co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany kocioł i wszystkie 

pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. Jednocześnie Zamawiający  modyfikuje treść 

SIWZ w Rozdz. II pkt. 10, która przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.   

 

237. Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego?  

Odpowiedź nr 237: Dostawa i montaż wkładu kominowego leży po stronie Wykonawcy. 

 

238. Czy dla części dotyczącej kotłów na biomasę dostawa i montaż regulatora ciągu 

kominowego wchodzi w zakres prac Wykonawcy czy Użytkownika? 

Odpowiedź nr 238: Dostawa i montaż regulatora ciągu kominowego wchodzi w zakres prac 

Wykonawcy. 

 

239. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie 

Użytkownika. 

Odpowiedź nr 239: Zamawiający potwierdza.  

 

240. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż mieszacza termostatycznego c.w.u. w 

przypadku części dotyczącej pomp ciepła oraz kotłów na biomasę leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 240: Zamawiający potwierdza.  

 

241. Prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż sprzęgła hydraulicznego w przypadku 

instalacji z pompami ciepła nie wchodzi w zakres zamówienia. 

Odpowiedź nr 241: Zamawiający potwierdza.   
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242. Czy dla części dotyczącej kotłów na biomasę zamawiający dopuszcza ogranicznik 

temperatury w postaci zaworu dwufunkcyjnego schładzającego np. DBV1 Regulus? 

Odpowiedź nr 242: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

243. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie wężownicy w zasobniku c.w.u. dla części z 

pompami ciepła i kotłami na biomasę leży po stronie Wykonawcy, zaś zakup pompy z 

wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta. 

Odpowiedź nr 243: Zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży 

w gestii Wykonawcy.  

 

244. W przypadku gdyby w zakres prac Wykonawcy wchodziło podłączenie kotła do 

wężownicy zasobnika c.w.u., to w czy dostawa pompy do jego ładowania wraz z osprzętem 

(zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, czujnik temp., rury, łączniki instalacyjne, 

izolacja) leży po stronie Wykonawcy czy użytkownika? 

Odpowiedź nr 244: Zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży 

w gestii Wykonawcy. 

 

245. W przypadku gdyby w zakresie kotłów na biomasę dostawa pompy do ładowania 

wężownicy zasobnika c.w.u. leżała po stronie Wykonawcy, to czy Zamawiający wymaga 

montażu pompy elektronicznej czy trzybiegowej? 

Odpowiedź nr 245: Zamawiający wymaga pompy elektronicznej.  

 

246. Prosimy o potwierdzenie, że kryterium - Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 30 

m-cy w przypadku części kotłów na biomasę oraz pomp ciepła dotyczy wystawienia gwarancji 

przez Wykonawcę a nie przez Producenta. 

Odpowiedź nr 246: Zamawiający potwierdza.  

 

247. Zamawiający w udostępnionej dokumentacji nie przedstawia minimalnego czasu 

gwarancji jakim ma zostać objęty kocioł na pellet. Informacja ta jest niezbędna dla możliwości 

spełnienia kryterium oceny oferty: „Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 30 m-cy”. 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż zg. z art. 29 ust. 1 ustawy przedmiot zamówienia opisuje 

się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. 

Odpowiedź nr 247: Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca w ramach Części D udzieli na 

okres co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany kocioł i wszystkie 

pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. Jednocześnie Zamawiający  modyfikuje treść 

SIWZ w Rozdz. II pkt. 10, która przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.   

 

248. W celu zapewnienia rzetelnej wyceny prac montażowych i uniknięcia nieporozumień na 
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etapie realizacji inwestycji prosimy Zamawiającego o modyfikację wzorem innych postępowań 

przetargowych schematów technologicznych (dla części nr C i D zamówienia) z jasnym 

zaznaczeniem - np. przerywaną linią - zakresu prac Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 248: Zamawiający w nawiązaniu do pytania nr 48 i 51 dokonał 

uszczegółowienia schematu w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający 

modyfikuje treść załącznika nr Załącznik 8C oraz Załącznik 8D, które przyjmują brzmienie 

załącznika do modyfikacji. 

 

249. Czy dla części nr C i D zamówienia zastosowanie ma procedura odwrotnego obciążenia 

VAT? 

Odpowiedź nr 249: Procedura odwrotnego obciążenia nie będzie miała zastosowania – 

przestała funkcjonować w polskim prawie podatkowym.   

 

250. Prosimy o potwierdzenie że, w przypadku części nr D - instalacji z kotłami na biomasę, w 

gestii Wykonawcy jest dostawa i montaż zasobnika z zintegrowaną wężownicą grzewczą. 

Odpowiedź nr 250: Zamawiający potwierdza.  

 

251. Prosimy o potwierdzenie że, w przypadku części nr D instalacji z kotłami na biomasę 

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących minimalnych pojemności zasobnika c.w.u. oraz 

buforu ciepła. 

Odpowiedź nr 251: Zamawiający wymaga nierdzewnego zasobnika na CWU o pojemności 

300 l. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8D – 

Dokumentacja Techniczna – Instalacji z kotłem na biomasę, który przyjmuje brzmienie 

załącznika do modyfikacji. 

 

252. §9 ust. 2 - „Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie 

zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wskazach pracowników Zamawiającego”. W 

jakim zakresie ma zostać przeprowadzone szkolenie pracowników Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 251: Zamawiający przewiduje, iż szkolenie to obejmować będzie przekazanie 

kilku wybranym przez Zamawiającego osobom ogólnych informacji o walorach użytkowych 

oraz parametrach technicznych oferowanych urządzeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

252. §4 ust. 4 w zw. z § 13 ust. 1 - „Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie 30 dni od 

daty podpisania Umowy pierwsze zestawienie danych teleadresowych Beneficjentów. Kolejne 

zestawienia danych teleadresowych będą przekazywane na bieżąco co 14 dni, a zestawienie 

zawierające ostatnie dane teleadresowe zostanie przekazane Wykonawcy w terminie do 180 

dni od daty podpisania Umowy.” Wnosimy o zmianę terminu z 30 dni od daty podpisania 

umowy na 14 dni. Termin ten może bowiem spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu 

umowy. 
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Odpowiedź nr 252: Zamawiający nie dokonuje zmiany, jedynie zauważa, iż podane terminy 

są terminami granicznymi i w miarę możliwości Zamawiający będzie je skracał.  

 

253. §11 Monitoring i osiągnięcie Efektu Ekologicznego. Odpowiedzialność za osiągnięcie 

efektu ekologicznego nałożona została na Wykonawcę. Wnosimy o zmianę zapisów w tym 

zakresie. Wykonawca nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności za osiągnięcie Efektu 

Ekologicznego. 

Odpowiedź nr 253: Zamawiający przyjmuje, iż potwierdzeniem osiągniecia efektu 

ekologicznego będzie kompletne zamontowanie wszystkich zamówionych instalacji, 

potwierdzone stosownymi protokołami odbioru.  

 

254. §12 ust. 7 „W Okresie Gwarancji jakości i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się 

opracować i dostarczać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem informacje, na każde 

żądanie Zamawiającego, zawierające odpowiedzi na pytania Zamawiającego, najpóźniej w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” Wnosimy o doprecyzowanie zapisów i 

terminu. 

Odpowiedź nr 254: Zamawiający wskazuje, iż na obecnym etapie nie można wskazać o jakie 

konkretnie kwestie chodzi albowiem wynikać to będzie z kwestii o jakie wyjaśnienie będą 

wnosić Beneficjenci na etapie eksploatacji urządzeń. Niemniej jednak czas oczekiwania na 

udzielnie odpowiedzi, będzie dostosowany do złożoności poruszonego zagadnienia.   

 

255. §14 ust. 8 i 10 - „Wykonawca zapewni zatrudnienie personelu na podstawie umowy o 

pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie czynności i stanowisk wskazanych w 

SIWZ. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie także do personelu zatrudnianego przez 

podwykonawców.” „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, dowody potwierdzające zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę”.  

10. „Jeżeli Wykonawca będzie realizował więcej niż jedną Część, pozostawia się do jego 

uznania czy nie zwiększyć ilości osób wyznaczonych do realizacji stosownie do wymagań ust. 

8-9, w szczególności pisemne oświadczenia pracowników potwierdzające ten fakt. W 

przypadku wątpliwości Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę do 

Państwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zakłócenia pracy wynikające z kontroli PIP nie będą 

zwalniać Wykonawcy z terminowego i należytego wykonywania umowy.” 

Wnosimy o podanie podstaw prawnych powyższych wymagań. Art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych stanowi o obowiązku określenia w OPZ na usługi lub roboty budowlane 

wymagań dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy. Przedmiotowe zamówienie zostało skategoryzowane jako 

dostawa. Jakie więc ma podstawy określenie wymagań przez Zamawiającego w 

przedmiotowym postępowaniu? 
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Odpowiedź nr 255: Zamawiający zauważa, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z 

usługą montażu, a nie sama dostawa jak sugeruje Pytający.   

 

256. §17 ust. 1 - „Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymania do końca Okresu 

Trwałości Projekt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł.” W jakiej 

wysokości Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Odpowiedź nr 256: Zamawiający określił w SWIZ (Rozdz. XIV pkt. 7) wysokość 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla poszczególnych Części. Jednocześnie 

wyjaśnia, iż w umowie nie można było tego zapisać, gdyż dla poszczególnych Części są 

ustalone różne wysokości tych kwot.  

 

257. W załączniku 8 C pkt. 4 Zamawiającyw opisie regulatora pompy ciepła wymaga aby 

miał on "wskazanie wyprodukowanej energii cieplnej". W pkt. 10 tego samego załącznika 

Zamawiający słusznie wymaga montażu licznika ciepła z możliwością zdalnej transmisji 

danych i przekazywania informacji o ilości wyprodukowanej energii. Ponieważ wskazać ilość 

wyprodukowanej energii można tylko tam gdzie jest zamontowany przepływomierz / licznik 

(czego wymaga Zamawiający w pkt. 10) wnosimy o wykreślenie z pkt. 4 zapisu o tym by 

regulator pompy ciepła miał wskazanie wyprodukowanej energii. Pozostawienie tego zapisu 

jest bezcelowe, a dodatkowo powoduje znaczne ograniczenie urządzeń które można 

zaproponować w postępowaniu przetargowym i tym samym wpływa na cenę takiego 

urządzenia. 

Odpowiedź nr 257: Zamawiający modyfikuje Załącznik 8C - Dokumentacja Techniczna - 

Pompa Ciepła i wykreśla zapis z pkt. 4 o tym by regulator pompy ciepła miał wskazanie 

wyprodukowanej energii, Załącznik 8C przyjmuje brzmienie do modyfikacji. 

 

258. W projekcie technicznym instalacji z pompą ciepła do c.w.u. Zamawiający wymaga  

zintegrowany sterownik graficzny (minimalne zakres funkcji: tryb pracy automatyczny i 

ręczny, sterowanie dodatkowym źródłem ciepła np. kocioł stałopalny, wskazanie 

wyprodukowanej energii cieplnej); Jednocześnie Zamawiający publikuje odpowiedzi na 

pytania Wykonawców dot. monitoringu: Odpowiedź nr 22: Zamawiający wyjaśnia, iż po 

stronie wykonawcy istnieje obowiązek podłączenia wszystkich montowanych instalacji do sieci 

internetowej za pośrednictwem której będą spływały dane do których Zamawiający będzie miał 

dostęp za pośrednictwem konta administratora umożliwiającego bieżącą weryfikację ilość 

produkowanej energii. Odpowiedź nr 120: Zamawiający ze względu na dokładność pomiarów 

wymaga liczników ciepła w każdym przypadku.  

Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku instalacji przez Wykonawcę na wyjściu c.w.u. z 

pompy ciepła licznika ciepła z funkcją zdalnego odczytu dla celów monitoringu, nie wymaga 

funkcji wskazania wyprodukowanej energii cieplnej przez zintegrowany sterownik pompy 

ciepła ?  
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Odpowiedź nr 258: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

  

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.  

 

260. (48). Dotyczy pomp ciepła.  Czy Zamawiający może uściślić zakres armatury 

do zamontowania przez Wykonawcę? Zamieszczony schemat w dokumentacji jest 

mało czytelny (niewyraźne schematy, opisy) i występują w opisie  legendy pozycje 

których nie ma na schemacie.  

Odpowiedź nr 260 (48): Zamawiający w nawiązaniu do pytania nr 48 dokonał 

uszczegółowienia schematu w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający 

modyfikuje treść załącznika nr 8C – Dokumentacja Techniczna – Pompa Ciepła, który 

przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

261. (51). Dotyczy kotła na pellet. Prosimy o zaznaczenie na schemacie w 

dokumentacji zakresu prac, które są po stronie Wykonawcy. Bardziej szczegółowy 

zakres pomoże w dokładniejszej wycenie zestawu.  

Odpowiedź nr 261 (51): Zamawiający w nawiązaniu do pytania nr 51 dokonał 

uszczegółowienia schematu w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający 

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

przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

262. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pomp ciepła zintegrowanych z 

zasobnikiem.  

Odpowiedź nr 262: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tym zakresie na pytanie nr 185. 

 

263. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dodatkowych czujników 

zewnętrznych, pogodowych przy instalacji pompy ciepła.  

Odpowiedź nr 258: Zamawiający wymaga zastosowania dodatkowych czujników 

zewnętrznych, pogodowych przy instalacji pompy ciepła.  

  

264. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy, automatyka pompy ciepła zlicza ilość 

wyprodukowanego ciepła, Zamawiający nie wymaga montażu dodatkowego licznika ciepła na 

instalacji.  

Odpowiedź nr 264: Zamawiający wymaga montażu dodatkowego licznika ciepła na instalacji.  

 

265. Kotły na biomasę (cześć D): zamawiający wymaga możliwości do monitorowania efektu 

ekologicznego. Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje pomiaru zużytej 
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energii przez sam kocioł czy całą instalację, oraz czy dla każdej instalacji osobno czy łącznie 

dla wszystkich? 

Odpowiedź nr 265: Zamawiający oczekuje pomiaru dla całej instalacji, dla każdej instalacji 

osobno, jednakże z możliwością sumowania pomiaru wszystkich instalacji łącznie.  

 

266. Część D: Co dokładnie oznacza ”automatyczne odpopielanie komory spalania i 

wymiennika”? Czy chodzi o automatyczne opróżnianie popielnika? Urządzenie takie jest 

jedynie opcją minimalnie ułatwiającą obsługę, nie ma żadnego wpływu na działanie kotła czy 

efekt energetyczny lub ekologiczny, a znacząco podnosi koszt kotła. Pytanie: Czy to 

rzeczywiście wymóg konieczny? 

Odpowiedź nr 266: Zamawiający rezygnuje z tego wymogu. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8D – Dokumentacja Techniczna – Kotły na pellet, 

który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  

 

267. Część D: w projekcie technicznym instalacji z kotłem na biomasę w punkcie „8. Systemy 

sterowania i monitorowania”, widnieje zapis: „możliwość sterowania drugim źródłem ciepła”. 

Pytanie:  Jakie drugie źródło ma być podłączone do sterownika kotła na biomasę? Czy pod 

pojęciem sterowania zamawiający rozumie włączenie i wyłączenie drugiego urządzenia czy też 

realizację innych funkcjonalności  drugiego urządzenia (jakich?) oraz jakie moce drugiego 

urządzenia należy przewidzieć? 

Odpowiedź nr 267: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tym zakresie na pytanie nr 198. 

 

268. W projekcie technicznym instalacji z pompą ciepła do c.w.u. Zamawiający wymaga COP 

wg EN 16147 dla profilu obciążenia XL - nie mniej niż 3,3. Pytanie: czy Zamawiający dopuści 

COP 3,5 przy A15/W15-51. 

Odpowiedź nr 268: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

269. W projekcie technicznym instalacji z pompą ciepła do c.w.u. zakres pracy pompy (według 

SIWZu ma być -7 do +35 stopni C). Pytanie: czy Zamawiający dopuści   zakres pracy pompy  -

5 do +43. 

Odpowiedź nr 269: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Przyjęty zakres jest 

standardowym.  

 

270. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dla zadania dot. pomp ciepła do c.w.u. 

określił: Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne: (efektywność energetyczna 

podgrzewania wody dla klimatu umiarkowanego i profilu XL > 130 %) / Waga: 30 

Pytanie: czy Zamawiający dopuści efektywności energetycznej podgrzewania wody 126% przy 

zachowaniu -  waga: 30. 

Odpowiedź nr 270: Zamawiający przyjmuje, iż aby uzyskać dodatkowe punkty za 

efektywności energetyczną podgrzewania wody, musi ona być większa niż 130%.   
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271. Czy oferta ma być przygotowana z buforem czy bez bufora.  

Odpowiedź nr 271: Jeżeli pytanie dotyczy Części C – to Zamawiający nie wymaga bufora. 

Jeżeli dotyczy Części D – Zamawiający wymaga Bufora.  

 

272. Czy z odpowiedzi na pytania 49, 151 i 152 wynika, że ma być montowany tylko 300 L 

dwuwężownicowy nierdzewny podgrzewacz c.w.u. z podłączeniem tylko do kotła.   

Odpowiedź nr 272: Zamawiający wymaga aby wykonawca zamontował co najmniej 300 L, 

dwuwężownicowy nierdzewny podgrzewacz oraz bufor.   

Jednocześnie Zamawiający prostuje odpowiedź udzieloną na zadane pytanie nr 49, 

wskazując iż: 

49. Dotyczy kotła na pellet. Czy Zamawiający wymaga w każdej instalacji 

kotłowej montaż zbiornika buforowego i zasobnika na c.w.u? W formularzu 

ofertowym należy podać „zasobnik buforowy C.W.U.  ………” .  Na schemacie są 

podane dwa zbiorniki. Prosimy o potwierdzenie że dostawa ma być samego 

zbiornika na c.w.u.  a nie zbiornika buforowego.  

Odpowiedź nr 49: Zamawiający wskazuje, iż wymaga w każdej instalacji kotłowej 

montaż zbiornika buforowego i zasobnika na c.w.u .    

 

273. Czy ma być montowany bufor i podgrzewacz. 

Odpowiedź nr 273: Zamawiający potwierdza, iż ma być montowany bufor oraz podgrzewacz.   

 

                W imieniu Zamawiających 

          Prezes LGD Korona Sądecka  

           Marcin Bulanda  

 


