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Chełmiec, dnia 14.12.2020 r.  

Znak postępowania: WPR.271.13.2020     

 

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 B i D – przetarg powtórzony." prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Unii Europejskiej w dniu 

20.11.2020 r. pod numerem Dz.U./S S227 556537-2020-PL oraz na tablicy ogłoszeń Gminy 

Chełmiec wyznaczonej z pośród 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 2019 

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

 

1. Zamawiający w Projekcie technicznym instalacji solarnych (załącznik Nr 8B) określa Typ 

kolektora: Płaski z miedzianym meandrycznym lub harfowym układem hydraulicznym oraz 

ramą wykonaną z aluminium. Jednocześnie zamawiający wymaga konstrukcji rur absorbera w 

postaci serpentyny z rur miedzianych. Ponieważ określenie „serpentyna” oznacza wyłącznie 

układ meandryczny, prosimy o analogiczny zapis tego parametru: „serpentyna z rur 

miedzianych lub miedziany układ harfowy”. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający przychyla się do wniosku modyfikując treść przedmiotu 

zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8b – 

Projekt Techniczna – Zestaw Instalacji solarnych, który przyjmuje brzmienie załącznika do 

modyfikacji.  
 

2. Ponieważ nie istnieje rozwiązanie w postaci emaliowanego podgrzewacza ze stali 

nierdzewnej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania osobno 

podgrzewacze ze stali nierdzewnej oraz podgrzewacze stalowe emaliowane, każdorazowo  

z dwoma wężownicami oraz izolacją o grubości nie mniejszej niż 50 mm, wyposażone  

w ochronną anodę tytanową, pod warunkiem zastosowania przez wykonawcę jednego z tych 

rozwiązań na całej inwestycji. 
 

http://lgdzkoronasadecka.pl/
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Odpowiedź nr 2: Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza zastosowanie podgrzewacze ze stali 

nierdzewnej lub alternatywnie podgrzewacze stalowe emaliowane, każdorazowo  

z dwoma wężownicami oraz izolacją o grubości nie mniejszej niż 50 mm. W związku z 

powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8b – Projekt Techniczny – dla 

Instalacji solarnych, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modułów do komunikacji jest objęta niniejszym 

postępowaniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie dostarczane instalacje solarne maja 

być wyposażone w moduł do komunikacji.  
 

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg, aby zawory kulowe w grupie 

pompowej były odporne na temp. 150°C. Prosimy o rezygnację z tego wymogu, ponieważ w 

normalnych warunkach pracy temperatura taka nie występuje w obiegu glikolowym. Instalacja 

pracuje do momentu osiągnięcia ok. 80°C - 90°C w kolektorach, co jest równoznaczne z 

osiągnięciem zadanej temperatury w podgrzewaczu i wyłączeniem układu. Tym samym praca 

instalacji z czynnikiem o temperaturze powyżej 100°C nie jest możliwa. 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający pozostawia parametry odpornościowe bez zmian przyjmując, 

iż zawory powinny mieć większą odporność na temperaturę niż przewidywana praca instalacji.  
 

5. Zamawiający wymaga zastosowania zbiorników solarnych o pojemności 250 I w klasie 

energetycznej A. Dodatkowo Zamawiający określa maksymalne wymiary podgrzewacza: 

wysokość max. 1,55 m, szerokość max. 0,7 m. Ponieważ instalacje objęte niniejszym projektem 

nie różnią się niczym od standardowych instalacji z 2 kolektorami i zbiornikiem 250 I wnosimy 

o zmianę parametru wysokości zbiornika na typową dla klasy A, czyli 1,57 m. Różnica ta w 

żaden sposób nie wpłynie na montaż, ani komfort użytkowania czy późniejszą eksploatację 

podgrzewacza. Dodatkowo wymaganie zbiornika, wykonywanego na specjalne zamówienie w 

sposób nieuzasadniony podwyższa koszty inwestycji. 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający przychyla się do wniosku modyfikując treść przedmiotu 

zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8b – SST 

– dla Instalacji solarnych, który przyjmuje brzmienie załącznika do modyfikacji.  
 

 

6. W załączniku 012_Załącznik Nr 8B - SST_Zestawy instalacji solarnych Zamawiający pisze: 

Instalacja solarna powinna składać się z takich elementów jak: Układ podtrzymujący napięcie 

na urządzeniach elektrycznych systemu solarnego. Prosimy o doprecyzowanie, czy UPS jest 

objęty niniejszym postepowaniem, jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów oraz ilości 

wymaganych do dostarczenia urządzeń. 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający wyjaśnia, iż układ podtrzymujący napięcie nie jest objęty 

niniejszym postępowaniem. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść 
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załącznika nr 8b – SST – dla Instalacji solarnych, który przyjmuje brzmienie załącznika do 

modyfikacji.  

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli pompa obiegowa w grupie pompowej charakteryzuje się 

niską klasą efektywności energetycznej EEI poniżej 0,20 która jest znacząco niższa niż 

wymagany obecnie standard, który wynosi EEI poniżej 0,23 wówczas Zamawiający dopuści 

do postępowania grupę pompową o maksymalnym poborze mocy 50 W. 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający   

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

8. Czy system sumarycznego monitorowania i zarządzania instalacjami kotłów na biomasę jest 

objęty niniejszym postępowaniem (System Zarządzania Energią)? Czy sumaryczne 

monitorowanie i zarządzanie instalacjami m.in. kotłów na biomasę będzie osobnym 

postępowaniem?  

Odpowiedź nr 8: 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. Zamawiający 

nie przewiduje osobnego postępowania na sumaryczne monitorowanie i zarządzanie insta-

lacjami m.in. kotłów na biomasę. 

 

9. W jaki sposób Zamawiający zamierza określać zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz 

w jaki sposób będzie określany Efekt Ekologiczny? Czy określenie wyprodukowanej emisji 

CO2 odbędzie się poprzez sterownik kotła, dodatkową aplikację dołączoną do kotła czy jest to 

osobne postępowanie do całej instalacji?  

Odpowiedź nr 9: Zamawiający wskazuje, iż osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego 

będzie udowodnione poprzez potwierdzenie: 

a) Dla Części B wyprodukowania łącznie w każdym roku eksploatacji urządzeń OZE 

energii cieplnej w ilości nie mniejszej niż 142 MWh,   

b) Dla Części D wyprodukowania łącznie w każdym roku eksploatacji urządzeń OZE 

energii cieplnej w ilości nie mniejszej niż 2907 MWh. 

Z związku z faktem, iż precyzyjne potwierdzenie efektu ekologicznego będzie możliwe po 

rocznym okresie eksploatacji wszystkich instalacji OZE, Zamawiający przyjmuje, iż na chwilę 

odbioru końcowego potwierdzeniem osiągniecia efektu ekologicznego będzie kompletne 

zamontowanie wszystkich zamówionych instalacji, potwierdzone stosownymi protokołami 

odbioru.  

 

10. Czy Zamawiający zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji dopuści kotły na biomasę o 

ciśnieniu roboczym do 1,5 bar spełniające wszystkie wymagania Dokumentacji Technicznej i 

SIWZ? Kotły, których maksymalne ciśnienie pracy wynosi 1,5 bar, charakteryzują się wysoką 

sprawnością (do 96,2%), wykonane są z wysokogatunkowej blachy kotłowej, przystosowane 
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do pracy zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym oraz są bardzo wydajne. Prosimy o 

uzasadnienie dotyczące określenia maksymalnego ciśnienia pracy kotła na poziomie 2 bar.  

Odpowiedź nr 10: Zamawiający przewidział w Projekcie Technicznej, iż maksymalne 

ciśnienie robocze ma być do 2 bar i jest to wielkość maksymalna. Pamiętać przy tym jednak 

należy, iż ciśnienie w instalacji zamkniętej powinno być wyższe od ciśnienia statycznego tak, by 

nie dochodziło do zapowietrzania najwyżej położonych grzejników. 

 

11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu schładzającego DBV zamiast 

wężownicy schładzającej w przypadku instalacji w układzie zamkniętym? 

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaworu schładzającego 

albowiem przedmiotem zamówienia są instalacje w układzie zamkniętym, co za tym idzie 

zastosowanie wężownicy schładzającej jest rozwiązaniem korzystniejszym.    

 

12. W Projekcie Technicznym Zamawiający pisze: „Sterownik kotła musi zapewnić 

przynajmniej funkcje znajdujące się poniżej: - Możliwość sterowania drugim źródłem ciepła; - 

Możliwość sterowania pompami obiegowymi i zaworami; - Przechowywanie danych w 

zakresie przekazanej obiektowi energii cieplnej. Sterownik musi posiadać funkcję zdalnego 

monitorowania i odczytywania parametrów pracy instalacji (wbudowaną lub możliwą do 

uzyskania po montażu dodatkowego urządzenia) z wykorzystaniem sieci internetowej." Co 

Zamawiający rozumie pod określeniem „możliwość sterowania drugim źródłem ciepła? Czy 

licznik ciepła (przepływomierz) zamontowany przy kotle ma za zadanie jedynie pomiar ilości 

wyprodukowanej energii z biomasy wyrażonej w KW lub kWh? Czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość aby sterownik kotła przy zachowaniu całej swojej funkcjonalności miał możliwość 

zliczania i zapisu impulsów z zewnętrznego przepływomierza przez moduł Ethernet? Moduł 

Ethernet daje możliwość odczytu i zapisu danych o ilości wyprodukowanej energii. Czy 

Zamawiający dopuści możliwość zapisu danych o ilości wyprodukowanej energii na pendrive? 

Zapis na pendrive jest powszechną, wygodną i tanią formą zapisu danych.  

Odpowiedź nr 12: Zamawiający wymaga możliwości sterowania drugim źródłem ciepła.   

4 PYTANIA 

Zamawiający wymaga sterownia drugim źródłem ciepła, zrealizowanym w postaci styku 

NC/NO w sterowniku pieca. W przypadku zapotrzebowania na ciepło, przy wygaszonym piecu, 

powinien zostać wysłany sygnał załączenia do drugiego źródła (np. pieca gazowego).  

Licznik ciepła ma za zadanie jedynie pomiar ilości wyprodukowanej energii.  

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby sterownik kotła miał możliwość zliczania i zapisu 

impulsów z zewnętrznego przepływomierza przez moduł Ethernet. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zapisu danych na pendrive jednakże musi być zachowany wymóg zdalnego 

monitorowania i odczytywania parametrów pracy instalacji.  
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13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca mógł wykluczyć z okresu 

gwarancji i rękojmi te części kotła na biomasę, które podlegają eksploatacji, np. płyty 

szamotowe, zapalarka? 

Odpowiedź nr 13: Gwarancja oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje 

materiałów eksploatacyjnych oraz elementów z tytułu normalnego zużycia. 

 

 

Zatwierdził  

Marcin Bulanda  - Prezes LGD Korona Sadecka 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1) HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. w Czechowicach-Dziedzicach, 

2) Zakłady Górniczo Metalowe ZĘBIEC S.A. w Styarachowicach, 

 

 


