
 
  
  
 
 

Znak postępowania: ZP.ROF.5.2021 

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2022 r. 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: Zamówienie 

z podziałem na 2 części: 

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana 

źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne 

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana 

źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę 

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego 

przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020” 

 

I. Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina 

Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Czarna, 

Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, 

Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn, reprezentowane przez Stowarzyszenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w ww. postępowaniu 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, którego 

treść bez ujawniania źródła oraz odpowiedź, Zamawiający zamieszcza poniżej. 

 

Pytanie 14 

"Art. 443 ustawy Pzp, czyli ""określenie procentu wynagrodzenia wypłacanego za 

poszczególne części."" Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia 

wypłacanego za poszczególne części. 

Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy Pzp ""Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, 

po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w 

przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy."" Biorąc pod uwagę 

fakt, iż przedmiotowe postępowanie dotyczy zadania o okresie realizacji 

przekraczającym 12 miesięcy, prosimy o wprowadzenie powyższego zapisu do wzoru 

umowy." 

Odpowiedź na pytanie 14: 

 W powyższym zakresie Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 



Pytanie 15 

Zgodnie z Art. 442 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. Prosimy zatem o wprowadzenie zaliczki 

na poczet wykonania zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 15: 

 W powyższym zakresie Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Pytanie 16 

W PFU zapisano, że gwarancja na wymiennik kotła gazowego ma wynosić 10 lat, 

natomiast w §19 umowy 6 lat. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaki 

okres gwarancji jest wymagany dla wymiennika kotła gazowego. 

Odpowiedź na pytanie 16 

Zamawiający informuje, że dokonuje oczywistej omyłki zapisów §19, ust. 20, pkt. 2  

w zakresie gwarancji producenta na wymiennik kotła gazowego, która ma wynosić 10 

lat.  

 

Pytanie 17 

W PFU zapisano, że gwarancja na urządzenia ma być liczona od daty odbioru 

końcowego, natomiast w §19 pkt.20 umowy, że gwarancja liczona od dnia podpisania 

odbioru częściowego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie od jakiego 

momentu będzie liczony okres gwarancji na urządzenia. 

Odpowiedź na pytanie 17 

Zamawiający informuję, że gwarancja producenta na urządzenia liczona powinna być 

od daty odbioru częściowego, zaś gwarancja Wykonawcy od daty odbioru końcowego. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje korekty oczywistej omyłki w OPZ w zakresie 

wymaganych minimalnych okresów gwarancji dla kotłów standard. 

 

Pytanie 18 

w odp.nr 35 Zamawiający odpowiedział, że dostosowanie  pomieszczeń dla kotłowni 

gazowej w zakresie wentylacji nawiewnej i wywiewnej leży po stronie Wykonawcy. 

W przedmiocie zamówienia jest dostawa i montaż kotłów z zamkniętą komorą 

spalania, a powietrze do spalania  jest dostarczane z zewnątrz za pomocą systemów 

kominowych czyli dla zakresu przedmiotu zamówienia nie wymagana jest dodatkowa 

wentylacja nawiewna. Jeżeli chodzi o wentylację wywiewną, to Zamawiający zamieścił  

z PFU weryfikacje techniczne pomieszczeń przewidzianych na kotłownie gazowe, na 

podstawie których określił  zakres rzeczowy zamówienia, w którym to nie pisze, że  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wentylacji wywiewnej kotłowni. 

Dodatkowo w odp.42 Zamawiający potwierdził, że wszystkie budynki zostały 

pozytywnie zweryfikowane pod kątem możliwości montażu kotła gazowego. W związku 

z powyższym prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie jest wykonanie 

wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia kotłowni. 

Jeżeli jednak Wykonawca jest zobowiązany  do wykonania wentylacji nawiewno-

wywiewnej w pomieszczeniu kotłowni, to w celu porównywalności ofert, wnosimy o 



podanie ilości obiektów, w których należy wykonać powyższy zakres  robót  oraz 

stosowną modyfikację formularza cenowego. 

Odpowiedź na pytanie 18 

Zamawiający informuje, że wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia 

kotłowni nie wchodzi w zakres robót Wykonawcy.  

 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem PFU koszt ewentualnego rozwiercenia 

komina spalinowego pokrywa mieszkaniec.  

Odpowiedź na pytanie 19 

Zamawiający potwierdza (dotyczy to kotłów gazowych).  

 

Pytanie 20 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu §15 pkt.11 ”Przed odbiorem końcowym 

Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby końcowe i 

pomiary kontrolne dla całego zakresu Prac (robót, instalacji, urządzeń wskazanych w 

STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego)”. Czy to oznacza, że przed odbiorem 

końcowym Zamawiający wymaga ponownie wykonania eksploatacyjnych prób 

końcowych i pomiarów kontrolnych instalacji wykonanych i odebranych przy odbiorach 

częściowych? 

Odpowiedź na pytanie 20 

Zamawiający zastrzega sobie taką możliwość w uzasadnionych przypadkach.  

 

Pytanie 21 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty katalogowe kotłów 

potwierdzających parametry wg zał. nr 13 do SW „Minimalne parametry urządzeń do 

potwierdzenia kartą katalogową”. Wg tego załącznika Wykonawca nie musi 

potwierdzać wszystkich wymaganych parametrów określonych w PFU. W związku z 

powyższym prosimy o informację czy pozostałe parametry określone w PFU, a których 

nie ma w zał. nr 13 są obligatoryjne.  

Odpowiedź na pytanie 21 

Wykonawca odpowiada za to by dostarczane kotły spełniały wszystkie wymagania 

określone w postępowaniu. Pozostałe parametry, nie opisane w załączniku nr 13 do 

SWZ, będą zweryfikowane przez Zamawiającego na etapie oceny wniosków 

materiałowych, przed rozpoczęciem prac montażowych. 

 

Pytanie 22 

Dla zadania 1 Zamawiający postawił warunek udziału w zakresie doświadczenia: 

 

„Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana 

źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co 

najmniej:  



- 50 instalacji grzewczych, których przedmiotem była co najmniej dostawa, montaż i 

uruchomienie kotłów gazowych realizujących funkcję centralnego ogrzewania i 

zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Instalacje, o których mowa powyżej mogły zostać 

wykonane na podstawie jednej umowy lub kilku umów/w ramach jednego lub kilku 

zamówień.  

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:  

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,  

- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej 

niż w w/w okresie,  

- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają 

nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone 

protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku 

doświadczenie i uwagach powyżej”. 

 

Pragniemy zauważyć, że powyższy warunek nie jest adekwatny do przedmiotu 

zamówienia,  o czym świadczy fakt, że w zad. 1 jest do wykonania 1333 kotłowni 

gazowych. Ponadto w zakresie zad.1 jest wykonanie dokumentacji projektowej 

wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych. 

Pozostawienie warunku udziału spowoduje możliwość udziału w postępowaniu 

Wykonawców, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia w realizacji 

przedsięwzięcia o tak dużym zakresie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę 

warunku udziału: 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w 

sposób należyty co najmniej: 

- 200 instalacji grzewczych, których przedmiotem była co najmniej zaprojektowanie, 

dostawa, montaż i uruchomienie kotłów gazowych realizujących funkcję centralnego 

ogrzewania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej, z zastrzeżeniem że zostały 

wykonane na podstawie jednej umowy/ w ramach jednego zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 22 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian w zakresie wymaganego doświadczenia.  

 

Pytanie 23 

Zamawiający w OPZ dla części 1 oraz części 2 wymaga dla ZPCWU2 i ZPCWU3 montażu 

zaworu bezpieczeństwa 4 bar. Zgodnie z warunkami technicznymi dopuszczalne 

ciśnienie przed punktem czerpalnym wody to 6 bar. Zawory 6 bar są standardowo 

montowane w domach jednorodzinnych, a ich zamiana na 4 bar może wiązać się z 

uwagami zgłaszanymi przez klientów o zbyt niskim ciśnieniu na wypływie ciepłej wody 

użytkowej. Wnosimy o zmianę zapisu OPZ w kwestii zaworu bezpieczeństwa na 6 bar. 

Nie koliduje to z pozostałymi wymaganiami dla zasobników podanymi przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie 23 

Zamawiający wprowadza korektę w zakresie wymaganego ciśnienia dla zaworów 

bezpieczeństwa dla ZPCWU2 i ZPCWU3- wymaga zaworu 6 bar. 

 



Pytanie 24 

Zamawiający w OPZ dla części 1 nie precyzuje funkcji zewnętrznego sterownika do 

sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej. Prosimy o potwierdzenie czy wystarczającą 

funkcjonalnością jest dobowe programowanie czasowe pracy pompy cyrkulacyjnej.  

Odpowiedź na pytanie 24 

Zamawiający potwierdza, że sterownik od sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej  

c.w.u. musi posiadać min. możliwość sterowania pracą w cyklu dobowym. 

 

Pytanie 25 

W wymaganiach OPZ dla części 1 dla grup pompowych GPDN25 i GPDN25+Z3D 

zamawiający wymaga dostawy grup pompowych wraz z kablem zasilającym oraz 

wymaganymi czujnikami. Prosimy o potwierdzenie czy wymienione grupy pompowe 

mają być sterowane modułem rozszerzającym automatyki kotła, jeśli tak to czy 

dostawa tego modułu jest po stronie klienta czy wykonawcy. Czy zamawiający 

dopuszcza zastosowanie zewnętrznej automatyki do sterowania pompami obiegowymi 

oraz siłownikami zaworów trzydrogowych.  

Odpowiedź na pytanie 25 

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający oczekuje dostawy i montażu grup pompowych 

GPDN25 i GPDN25+Z3D które będą sterowane przez odpowiednie moduły 

rozszerzające do sterownik kotła lub też sterowniki które będą kompatybilne 

z sterownikiem kotła.  

Zastosowane rozwiązania muszą zapewnić możliwość sterowania i programowania 

temperatur i czasów pracy dla poszczególnych obiegów z poziomu sterownika kotła 

(sterownika centralnego). Dostawa i montaż serowników lub modułów po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 26 

Zamawiający w OPZ dla części 1 oraz części 2 dla punktu podłączenie do zasobnika 

dodatkowego źródła ciepła nie precyzuje jakiego rodzaju jest to źródło. Prosimy o 

potwierdzenie czy są to kotły stałopalne, kominki z płaszczem wodnym, układy 

kolektorów słonecznych czy jeszcze inne urządzenia.  

Odpowiedź na pytanie 26 

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące istniejących źródeł ciepła w 

poszczególnych lokalizacjach znajdują się w: 

http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FGAZ  
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FODBIORCY+ZBIOROWI+-+GAZ 

 

Pytanie 27 

Zamawiający w OPZ dla części 1 dla punktu podłączenie do zasobnika dodatkowego 

źródła ciepła nie precyzuje jakiego rodzaju jest to źródło, wymaga przy tym podłączenia 

go do sterownika kotła. 

Wykonawca w takim przypadku nie ma możliwości weryfikacji czy istnieje możliwość 

podłączenia drugiego źródła ciepła do sterownika kotła. Wnosimy o możliwość 

podłączenia drugiego źródła ciepła do zewnętrznego sterownika.  

 



Odpowiedź na pytanie 27 

Jak odpowiedz na pytanie nr 26. 

 

Pytanie 28 

Zamawiający w OPZ dla części 1 dla punktu podłączenie do zasobnika dodatkowego 

źródła ciepła nie precyzuje jakiego rodzaju jest to źródło, wymaga przy tym podłączenia 

go do sterownika kotła. Wykonawca w takim przypadku nie ma możliwości weryfikacji 

czy istnieje możliwość podłączenia drugiego źródła ciepła do sterownika kotła. 

Wnosimy o możliwość podłączenia drugiego źródła ciepła do zewnętrznego sterownika.  

Odpowiedź na pytanie 28 

Jak odpowiedz na pytanie nr 26 i 27. 

 

Pytanie 29 

Zamawiający w OPZ dla części 1 dla punktu podłączenie do zasobnika dodatkowego 

źródła ciepła nie precyzuje jakiego rodzaju jest to źródło, wymaga przy tym podłączenia 

go do sterownika kotła. Wykonawca w takim przypadku nie ma możliwości weryfikacji 

czy istnieje możliwość podłączenia drugiego źródła ciepła do sterownika kotła. Z racji 

tego że jest to istniejące źródło ciepła to wnosimy o możliwość pozostawienia 

automatyki istniejącego źródła ciepła (jeżeli taka funkcjonuje) i podłączenie do niej 

nowo instalowanej pompy obiegowej.  

Odpowiedź na pytanie 29 

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie.  

 

Pytanie 30 

W odpowiedzi na pytanie nr 55 w załączniku nr 2 do OPZ zamawiający potwierdza, że 

jeżeli klient posiada instalację kolektorów słonecznych to należy ją podłączyć do nowo 

montowanego zasobnika solarnego. Prosimy o potwierdzenie czy dostawa glikolu do 

napełnienia instalacji kolektorów słonecznych jest kosztem kwalifikowanym oraz czy 

jest po stronie klienta czy wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 30 

Powyższy koszt jest po stronie Wykonawcy, a szczegóły zakres konieczności 

podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do nowo montowanego zasobnika 

c.w.u. wynika z Weryfikacji technicznych: 

http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FGAZ 
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FODBIORCY+ZBIOROWI+-+GAZ 
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FPELLET 
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FZREBKI  

 

Pytanie 31 

Zamawiający w OPZ dla części 2 opisując AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET 

STANDARD – KOMPAKTOWY PIONOWY wymaga montażu palnika w przednich 

drzwiczkach kotła. Kompaktowa budowa kotła charakteryzuje się tym, że jest to zwarta 

bryła z zasobnikiem peletu umieszczonym nad wymiennikiem kotła, bez wystającego 

podajnika pelletu z przodu kotła. Nie możemy w takim przypadku jak w kotle 

STANDARD zmieniać położenia zasobnika pelletu względem kotła, gdyż są to dwa 

http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FGAZ
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FODBIORCY+ZBIOROWI+-+GAZ
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FPELLET
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FZREBKI


fabrycznie zmontowane urządzenia. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie 

rozwiązania palnika zamontowanego z boku kotła, które jest standardem budowy 

kotłów typu kompakt.  

Odpowiedź na pytanie 31 

Zamawiający dopuszcza by palnik był zamontowany z boku kotła. 

 

Pytanie 32 

Zamawiający w OPZ dla części 2 opisując AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET 

STANDARD – KOMPAKTOWY PIONOWY wymaga wymiennika pionowego rurowego 

oraz stawia wymaganie "kocioł może być wyposażony obowiązkowo w podłogę wodną 

w komorze spalania". Zapis ten jest nieprecyzyjny, a dodatkowo wymienniki rurowe 

pionowe, ze względu na pionową konstrukcję, nie wymagają stosowania wodnej 

podłogi. Wymiana ciepła w podłodze występuje w minimalnym stopniu. Wnosimy o 

zmianę zapisu OPZ poprzez wykreślenie obowiązku wyposażenia kotła w wodną 

podłogę w komorze spalania. 

Odpowiedź na pytanie 32 

Zamawiający rezygnuje z wymogu wodnej podłogi w komorze spalania i dokonuje 

zmiany w OPZ dla części 2. 

 

Pytanie 33 

Instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej mogą potencjalnie stwarzać zagrożenia, 

jeżeli nie zostaną wyposażone w odpowiednio dobrany, zamontowany i wyregulowany 

osprzęt zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, taki jak m.in. 

przeponowe naczynia wzbiorcze. Kluczową kwestią, mogącą w znaczącym stopniu 

wpływać na wystąpienie poważnych problemów lub ich brak, jest dobór naczyń o 

odpowiedniej pojemności. Wielkości naczyń odpowiadają najczęściej 4-8% zładu 

wodnego. Wieloletnie doświadczenie inżynieryjne pozwala nam stwierdzić, iż znacząco 

lepszą praktyką, wpływającą na bezpieczeństwo Użytkowników, jest dobranie 

większego naczynia. Taka praktyka daje rezerwę bezpieczeństwa (np. na wypadek 

spadku ciśnienia poduszki gazowej). 

Powyższy fakt nabiera dodatkowego znaczenia, jeżeli pod uwagę weźmie się 

pojemność użytkową, czyli maksymalną objętość części wodnej (na tabliczkach 

znamionowych przeważnie podawana jest pojemność całkowita). Bezpiecznie jest 

założyć, że pojemność użytkowa jest przynajmniej o 1/3 mniejsza. Czy w związku z 

powyższym Zamawiający będzie wymagał aby urządzenia zabezpieczone były 

fabrycznie montowanym naczyniem o pojemności minimum 8L? 

Odpowiedź na pytanie 33 

Wykonawca w ramach realizacji zakresu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 

dokonania prawidłowego doboru i montażu urządzeń zabezpieczających zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz tzw. sztuką budowlaną.  

Dla każdego kotła gazowego i instalacji naczynie przeponowe powinno być 

dostosowane wielkością do mocy kotła i zładu wody w instalacji. Dobór dostawa i 

montaż naczynia uwzględniony w cenie kotła, koszt po stronie wykonawcy. 

Fabrycznie zamontowane w kotle naczynie wzbiorcze dobierane jest do przeciętnej 

pojemności zładu i nie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia np. w przypadku 



późniejszej wymiany grzejników czy rozbudowy instalacji (zatem powiększenia 

pojemności zładu). Zamawiający oczekuje montażu dodatkowego naczynia 

przeponowego zewnętrznego na instalacji, które wraz z fabrycznie zamontowanym 

naczyniem w kotle będą w sposób prawidłowy zabezpieczać instalację. Takie 

rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez doświadczonych wykonawców i ułatwia 

późniejszą prawidłową eksploatację instalacji.  

 

Pytanie 34 

Z udostępnionego przez Zamawiającego załącznika nr 1A do SiWZ wynika, że 

Zamawiający zaprojektował koncentryczne systemy powietrzno - spalinowe o średnicy 

80/125mm i o maksymalnych długościach przewodów kominowych wynoszących 12 m. 

Ciśnienie statyczne wentylatora to wartość, która wskazuje, jak duży spręż wentylator 

jest stanie wytworzyć. Spręż wentylatora w przypadku kotłów gazowych to wartość 

ciśnienia, które wentylator musi wytworzyć, aby właściwie i bezpiecznie odprowadzić 

spaliny z urządzenia oraz dostarczyć niezbędną ilość powietrza potrzebnego do 

przeprowadzenia procesu spalania w sposób bezpieczny. W praktyce oznaczać to 

będzie, że dla poprawnego działania i bezpieczeństwa systemu powietrzno-

spalinowego o konkretnej długości – w tym przypadku 12 m, wentylator znajdujący się 

w kotle na początku tego systemu musi mieć zdolność do wytworzenia ciśnienia 

pozwalającego na bezpieczne odprowadzenie spalin na wymaganą wysokość oraz 

dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do procesu spalania. Na ciśnienie ma wpływ 

średnica całego systemu wentylacyjnego, długość kanałów, ale przede wszystkim ilość 

elementów takich jak m.in kolana, trójniki, rewizje, adaptery. Z wieloletniego 

doświadczenia inżynieryjnego wynika, iż każda zmiana kierunku lub też odgałęzienie 

systemu powietrzno - spalinowego stawia opór skracając maksymalną długość systemu 

od 0,5 m. do nawet 1,5 m. Biorąc pod uwagę fakt, że w zasadzie wszystkie instalacje 

systemów powietrzno - spalinowych będą polegały na zaadaptowaniu istniejących 

przewodów szachtowych, istnieje uzasadniona przesłanka do stwierdzenia, że wyżej 

wspomniane, niemożliwe do ustalenia na tym etapie zmiany kierunku będą 

występowały. Przez to należy założyć, że urządzenia powinny być wyposażone w 

wentylator, który w sposób pewny i bezpieczny dla Użytkownika umożliwi 

odprowadzanie spalin na wymaganą wysokość oraz dostarczy wymaganą ilość 

powietrza. Istnieje ryzyko, że w wielu instalacjach spręż mniejszy niż 125 Pa będzie 

niewystarczający dla poprawności działania systemu powietrzno – spalinowego a co za 

tym idzie może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Beneficjentów. Czy z uwagi na 

powyższe oraz mając na względzie bezpieczeństwo Beneficjentów Zamawiający 

wymaga aby zamawiane kotły były wyposażone w wentylator o ciśnieniu 

dyspozycyjnym tłoczenia minimum 125 Pa pozwalający na skuteczne i bezpieczne 

odprowadzenie spalin i dostarczenie wymaganej ilości powietrza na wymagane w 

rzeczywistości wysokości dla zaprojektowanych średnic? 

Odpowiedź na pytanie 34 

Zamawiający informuje, że nie jest jego intencją wprowadzanie zapisów, które w 

jakikolwiek sposób mogą ograniczać konkurencje. Wymagania dla kotłów gazowy oraz 



głównych urządzeń i materiałów zostały sprecyzowane w OPZ. Wykonawca w ramach 

realizacji zakresu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do dokonania 

prawidłowego doboru i montażu urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz tzw. sztuką budowlaną, w tym zapewniających skuteczne i bezpieczne 

odprowadzanie spalin i dostarczanie wymaganej ilości powietrza.  

 

II. Zamawiający – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto 

Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów 

Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina 

Trzebownisko, Gmina Tyczyn, reprezentowane przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że postanowił dokonać modyfikacji 

treści SWZ w sposób przedstawiony poniżej. 

 

1. W Załączniku nr 3 a) do OPZ dokonuje się korekty § 19, ust. 20, pkt. 2) który 

otrzymuje brzmienie: Wymiennik ciepła w kotle – 10 lat od dnia podpisania protokołu 

odbioru częściowego. 

2.  W Załączniku nr 1 a) do OPZ, str. 17 dokonuje się korekty Wymaganych minimalnych 

okresów gwarancji dla kotłów standard, tj. wkład kominowy system dolotu powietrza 

i odprowadzania spalin – minimum 10 lat od daty odbioru częściowego przedmiotu 

zamówienia. 

3. W Załączniku nr 1 b) do OZP dokonuje się zmiany zapisów w zakresie rezygnacji  

z wymogu wodnej podłogi w komorze spalania. 

4. W Zał. nr 1 do OPZ Wykaz urządzeń i instalacji – KOTŁY GAZOWE dokonano zmiany 

ilości zamawianych urządzeń i akcesoriów. W związku z powyższym analogiczne 

zmiany wprowadzone zostały do Zał. 10a) do SWZ Formularz cenowy dla części 1 

zamówienia. 

5. W Zał. nr 2 do OPZ Wykaz urządzeń i instalacji – KOTŁY NA BIOMASĘ dokonano 

zmiany ilości zamawianych urządzeń i akcesoriów. W związku z powyższym 

analogiczne zmiany wprowadzone zostały do Zał. 10b) do SWZ Formularz cenowy dla 

części 2 zamówienia. 
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