
 

 
 

Sośnie, dnia 27.07.2021 r. 

Znak postępowania: ZP.271.4.2021 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na 

biomasę na terenie Gminy Sośnie”. 

 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, przekazuje 

treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania z dnia 26.07.2021 r.: 
 
 

1. Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa     

i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami czy sama możliwość 

ich podłączenia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ten zakres prac nie jest objęty 

przedmiotem zamówienia, a więc dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów 

sterujących zaworami mieszającymi dot. instalacji kotła na biomasę nie wchodzi       

w zakres prac Wykonawcy. 

 

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

ODPOWIEDŹ: Dostosowanie komina jak i instalacji napowietrzającej i wywiewnej 

leży po stronie właściciela budynku. 

 

3. Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży dostosowanie komina do 

obowiązujących wymagań? 

ODPOWIEDŹ: Dostosowanie komina jak i instalacji napowietrzającej i wywiewnej 

leży po stronie właściciela budynku. 

 

4. Co Zamawiający ma na myśli poprzez określenie w 4.2.3 punkt 3: „zamontowanie 

zabezpieczeń instalacji”? 

ODPOWIEDŹ:  W żadnym z projektów nie występuje punkt 4.2.3. Proszę                        

o doprecyzowanie o jaki rodzaj instalacji chodzi i w którym projekcie ze 

wskazaniem strony zapis występuje. 

 

5. Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków 

wykonawcy? 
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ODPOWIEDŹ: Dostawa termostatu pokojowego nie wchodzi w zakres działań 

Wykonawcy. 

 

6. Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, 

który pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza sterownik, który pokazuje informacje o ilości 

wytworzonego/zużytego ciepła, lecz musi również zliczać i prezentować parametry 

bieżące oraz zapisywać wszystko na okres 5 lat. 

 

7. Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży przystosowanie kotłowni do 

wymagań montażu kotła, w tym wykonanie instalacji nawiewowej oraz 

wywiewowej? 

ODPOWIEDŹ: Po stronie właściciela budynku. 

 

8. Czy zamawiający dopuszcza z zasadę uczciwej konkurencji dopuści kotły na 

biomasę o ciśnieniu roboczym do 1,5 bara spełniające. Kotły, których maksymalne 

ciśnienie pracy wynosi 1,5 bar, charakteryzują się wysoką sprawnością ( do 95,3%)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

9. Czy sterowanie pogodowe stanowi standardowe wyposażenie kotła? Czy 

sterownik kotła powinien posiadać możliwość opcjonalną podłączenia regulatora 

pogodowego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. Regulator pogodowy jest objęty 

przedmiotem zamówienia i należy go podłączyć do każdego kotła. 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza wizję lokalną na kotłowniach przed złożeniem 

dokumentów przetargowych w celu ustalenia zakresu robót i oszacowania kosztów? 

ODPOWIEDŹ: 

Jeżeli którykolwiek Wykonawca wyrazi taką chęć, Zamawiający umożliwi mu 

dokonanie wizji w terminie uzgodnionym. 

 

Kolejne pytania z dnia  26.07.2021 

 

1. Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza zapalarkę metalową –            

z uwagi na jej większą trwałość oraz szybki czas rozpalania. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

2. Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość 

kotła 1440, a więc zaledwie o 4 cm wyższy niż zapisany w dokumentacji. Parametr 

dotyczący ograniczenia wysokości kotła ( 1400mm) nie ma żadnego uzasadnienia – 

wysokości piwnic mają minimum 1,9 m tak więc bez problemu kocioł o wysokości 

1440 mm zmieści się. Z uwagi na powyższe argumenty wnosimy o dopuszczenie 

kotła, którego wysokość wynosi 1440mm. Zapis taki eliminuje urządzenia będące 
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urządzeniami o lepszej wydajności i efektywności końcowej, niż te które spełniałyby 

potencjalnie wskazany przez Zamawiającego w/w parametr techniczny. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt 

danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej 

ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle, lecz musi również zliczać       

i prezentować parametry bieżące oraz zapisywać wszystko na okres 5 lat. 

 

4. Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia ogranicznika temperatury kotła               

w postaci ogranicznika STB. Nie jest to wyłącznik bimetaliczny tylko kapilarny.         

W przypadku przekroczenia temperatury (ok. 940C) ogranicznik zadziała 

powodując odłączenie zasilania podajnika i wentylatora. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 

 

10.Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, iż w przypadku kiedy czujnik uszkodzi się - 

znikają opcje sterownika związane z obsługą zasobnika CWU, ale kocioł pracuje 

dalej – będzie rozprowadzanie ciepła na instalacji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

11.Czy zamawiający dopuszcza do zamówienia moduł Ethernet – posiadający 

wszelkie funkcjonalności jak opisane – jako odrębne urządzenie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 

 

12.Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt 

danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle, lub za 

pomocą dodatkowego modułu internetowego umożliwiającego funkcję odczytu 

online danych zapisanych na serwerze zamiast karty SD? Zapisane na serwerze dane 

będą identyczne jak na karcie SD – z tym że dane na serwerze będą znacznie 

bezpieczniejsze, a ryzyko uszkodzeń znacznie mniejsze niż w przypadku karty SD. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt, niemniej jednak 

wymaga dodatkowej karty SD. 

 

13. Czy Zamawiający dopuści kotły pelletowe o budowie wymiennika 

płomieniówkowo-półkowej również w układzie spalin mieszanym, pionowo – 

poziomym, w których czyszczenie odbywa się z przodu jak również z góry. 

Proponowana konstrukcja wymiennika nie wpływa na zmniejszenie efektywności 

urządzenia. Czyszczenie w kotle odbywa się w prosty sposób i nie jest uciążliwe. 

Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż oferowane kotły cechują się bardzo wysoką 

sprawnością, ilość wytworzonych zanieczyszczeń jest niewielka, a czyszczenie 

odbywa się rzadziej. Biorąc pod uwagę wytyczne prawa budowlanego dotyczące 

minimalnej wysokości kotłowni (norma PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na 
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paliwo stałe"), która w istniejących budynkach może wynosić 1,9 m, czyszczenie 

kotła od góry nie stanowi problemu dla użytkownika. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

14.Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pod pojęciem i zapisem: 

„automatyczna kontrola czujników – w przypadku uszkodzenia jednego z czujników 

– c.o., c.w.u. lub ślimaka ma się uaktywniać alarm; sterownik ma odłączyć podajnik i 

nadmuch powietrza spalania; pompa obiegowa jest załączana niezależnie od 

aktualnej temperatury „ 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

 

15. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, iż w przypadku kiedy czujnik uszkodzi się 

- znikają opcje sterownika związane z obsługą zasobnika CWU, ale kocioł pracuje 

dalej – będzie rozprowadzanie ciepła na instalacji 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

16.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt 

danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle, lub za 

pomocą dodatkowego modułu internetowego umożliwiającego funkcję odczytu 

online danych zapisanych na serwerze zamiast karty SD? Zapisane na serwerze dane 

będą identyczne jak na karcie SD – z tym że dane na serwerze będą znacznie 

bezpieczniejsze a ryzyko uszkodzeń znacznie mniejsze niż w przypadku karty SD. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt, niemniej jednak 

wymaga dodatkowej karty SD. 

 

17.Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia kotłów z termometrem bez kapilary. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 
 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

 
 

  Zastępca Wójta 
/-/ Dariusz Berek 


