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Sośnie, dnia 21.01.2022 r. 

Znak postępowania: ZP.271.14.2021   

     

- do wszystkich Wykonawców - 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż 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 17.01.2022 r. 

1. Czy Zamawiający dopuści do realizacji kotły na biomasę o sprawności 92,3%? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

2. Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotłów na pellet o budowie wymiennika gr. 

5 mm. Zastosowanie wymiennika o grubości 5 mm nie wpłynie na jakość pracy 

kotła, a zwiększy zakres pasujących urządzeń grzewczych, które mogą być 

wykorzystane do realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

3. Prosimy o dopuszczenie do realizacji kotłów na pellet o budowie 

płomieniówkowo półkowej z 3 ciągami spalin. Utrzymanie wymogów 4 ciągów 

spalin wskazywałoby na ograniczenie zasady uczciwej konkurencji przez 

Zamawiającego. Kotły z 3 ciągami spalin posiadają 5 klasę, jak również spełniają 

wymagania eco design. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytania z dnia 20.01.2022 r. 

1.    Proszę o określenie w ilu przypadkach (kotłowniach) zastosować sterownik 

rozbudowany o moduł Ethernet, ponieważ istnieje rozbieżność: z opisu wynika, 

że dla pięciu, a z przedmiaru robót, że dla wszystkich. 
 

Odpowiedź: 

Należy zastosować dla wszystkich, ale konfiguracja dla 5 szt. 

2. Proszę określić w ilu przypadkach lub czy w ogóle stosować sterownik pokojowy, gdyż 

opis istnieje tylko w przedmiarze robót, a nie ma notatki w projekcie. Co ma być 

wiążące dla wykonawcy? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga sterownika pokojowego, ale wymaga możliwości 

podłączenia na własny koszt sterownika  przez użytkownika w okresie 

trwałości projektu. 

3. Proszę określić po czyjej stronie leży koszt pompy obiegowej i c.w.u., bo na 

schemacie jest po stronie inwestora, a w przedmiarze robot po stronie wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Koszt pompy obiegowej c.o. i c.w.u. leży po stronie Wykonawcy. 

 
4. Proszę określić, czy montować pompę podmieszania kotła, która powiela 

podmieszanie poprzez zawór czterodrogowy i może zakłócać pracę? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga montażu pompy podmieszania kotła. 

 

5. Proszę określić, czy wykonawca podłącza kocioł do istniejącego zabezpieczenia    

w postaci układu otwartego u właściciela budynku? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy potwierdza. 

 

6. Proszę określić w ilu przypadkach będzie stosowany układ zamknięty instalacji? 
 

Odpowiedź: 

W 52% obiektów. 

 

7. Proszę określić, czy są istniejące wkłady kominowe w budynkach, do których 

należy podłączyć kocioł. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie przewiduje obowiązku wymiany wkładu kominowego.                  

W przypadku konieczności modernizacji komina koszt ten ponosi mieszkaniec. 

 

8. Proszę określić po czyjej stronie jest przygotowanie wentylacji w kotłowni? Czy 

kocioł należy zamontować w istniejącą (jeżeli istnieje), a jeżeli nie ma, czy 

wykonanie nowej jest po stronie właściciela budynku, czy wykonawcy instalacji 

kotła? 
 

Odpowiedź: 

Koszt wentylacji leży po stronie mieszkańca. Kocioł należy zamontować                 

w istniejącą wentylację, jeśli jej nie ma mieszkaniec musi ją wykonać 

obligatoryjnie. Jeśli do dnia montażu nie zostanie wykonana instalacja - 

mieszkaniec zostanie usunięty z projektu. 

 

9. Czy rury stalowe można zamienić na miedziane? 
 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

10. Czy jest wymagane wykonanie opinii kominiarskiej i po kogo stronie jest 

ewentualny obowiązek? 
 

Odpowiedź: 

Koszt opinii kominiarskiej ponosi mieszkaniec. 

 

 

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

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 
C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SWZ, a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym 

ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:   

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 
  

 Termin składania ofert: 28.01.2022 r., godzina 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 
  

 Termin składania ofert: 01.02.2022 r., godzina 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 28.01.2022 r., godzina 10:30. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 01.02.2022 r., godzina 10:30. 
 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.04.2022 r. 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.05.2022 r. 
 

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia                             

o zamówieniu nr 2021/S 246-649468 z dnia 20/12/2021 r. oraz zmiany 

postępowania o opublikowanego na: https://miniportal.uzp.gov.pl 

  

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 
 

G. W załączeniu: 

1) Sprostowanie opublikowane dnia 21.01.2022 r. nr 2022/S 015-033765  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Wójt 
/-/ Stanisław Budzik 
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