
 Pietrowice Wielkie, 20 czerwca 2018 r. 

 

IGR.271.5.8.2018 

 

 Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGR.271.5.2018 pn.: 

„Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice 

Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich” 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Zmiana treści SIWZ 

Zmiana treści ogłoszenia 

 
 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej w/w 

postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawiam poniżej 

treść zapytania: 

 

Pytanie nr 1 

 

Proszę o potwierdzenie iż  Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza 

zastosowanie pomp ciepła powietrze/woda o mocy min 28kW połączonych w kaskadzie o 

łącznej mocy dla budynku Centrum Społeczno- Kulturalne 114 kW i budynku Urzędu Gminy 

- 76 kW spełniające wymogi Zamawiającego 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie pomp ciepła 

powietrze/woda o mocy innej niż 38 kW połączonych w kaskadzie. Jednak łączna moc układu 

pomp ciepła dla budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego powinna wynosić min 114 kW, a 

dla budynku Urzędu Gminy min. 76 kW. 

 

 

Pytanie nr 2 

 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zadania - instalacji pomp ciepła -

  finansowanego ze środków Unii europejskiej - wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca  posiadał europejski certyfikat instalatorów pomp ciepła Eucert. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał europejski certyfikat instalatorów pomp 

ciepła Eucert. 



Pytanie nr 3 

 

Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zastosowywania urządzeń  posiadających 

certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą: PN-EN 

14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym, do grzania i ziębienia”  wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę 

certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych 

systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPAQ. 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający wymaga zastosowywania urządzeń posiadających certyfikat potwierdzający 

wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z normą: PN-EN 14511 „Klimatyzatory, 

ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i 

ziębienia” wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe 

akredytowane laboratorium badawcze. 

 

 

Pytanie nr 4 

 

Ważnym parametrem, jednym z decydujących o wyborze urządzenia, jest jego wydajność. 

Określa ją współczynnik COP (ang. coefficient of performance), czyli wewnętrzna sprawność 

pompy ciepła  - w związku z brakiem minimalnych parametrów wydajności pomp ciepła 

wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza urządzenia o   sprawności, 

współczynniku efektywności COP nie gorszym niż  4,6  w punkcie A7W35 wg EN 14511 i 

klasie efektywności energetycznej minimum  A+ ( dla W55 ). Parametry te są winny być 

określone, ponieważ okazać się może iż zaprojektowane urządzania nie osiągną zakładanych 

w projekcie efektów ekonomicznych i ekologicznych. 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowania urządzeń (pomp ciepła) o sprawności, współczynnika 

efektywności COP nie gorszym niż 4,6 w punkcie A7W35 wg EN 14511 i klasie 

efektywności energetycznej minimum A+ (dla W55). 

 

 

Pytanie nr 5 

 

Proszę o potwierdzenie iż  Zamawiający wymaga zastosowania monobokowych pomp ciepła 

dla zapewnienia hermetyczności układu chłodniczego. 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający wymaga zastosowania monoblokowych pomp ciepła dla zapewnienia 

hermetyczności układu chłodniczego. 

 

 

Pytanie nr 6 

 



Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza 

zastosowanie modułów fotowoltaicznych o większej mocy ale w mniejszej ilości spełniające 

pozostałe wymogi Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego moduły zostały wycofane 

z produkcji co ogranicza ich dostępność. W związku z tym prosimy również o potwierdzenie, 

że wskazana moc instalacji 25kWp, jest wartością minimalną. 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie modułów 

fotowoltaicznych o większej mocy ale w mniejszej ilości, spełniające wymogi 

Zamawiającego określone w PFU. Jednocześnie należy przyjąć, że wskazana moc instalacji 

25 kW, jest wartością minimalną. 

 

 

Zmiana treści SIWZ 

Zmiana treści ogłoszenia 
 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust.4 i 6 oraz art.12a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z 

późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Modernizacja systemów 

grzewczych i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będących 

własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum 

Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich”: 

 

2. Zmiana treści SIWZ 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SIWZ w 

następującym zakresie: 

 

1) obecny punkt 10.12 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Pietrowicach 
Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: „OFERTA do przetargu 
nr IGR.271.5.2018 pn. Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urząd Gminy 
Pietrowice Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. NIE 
OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.06.2018 r. godz. 11:00”.” 
 
2) obecny punkt 11.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 10:30 w siedzibie 

zamawiającego – w sekretariacie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-

480 Pietrowice Wielkie.” 

3) obecny punkt 11.3 otrzymuje nowe brzmienie: 

 



„Oferty zostaną otwarte w dniu 29.06.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego – w 

pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice 

Wielkie.” 

 

3. Nie zostały dokonane zmiany treści inne, niż wprost zacytowane w 

niniejszym piśmie. 

 

4. Sporządzając ofertę przetargową należy uwzględnić powyższe zmiany. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

(-) Andrzej Wawrzynek 


