
   

OR.2710.12.2021   

       Lubsko, dnia 25 sierpnia 2021 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

„Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w 
Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej i OSP Stara Woda z 
odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina 

Lubsko” 
 

                        Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) 
informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

Pytanie nr 1: 
Zamawiający opisał parametry pompy ciepła w pkt 1.1. Charakterystyczne parametry 
określające zakres robót dla obu obiektów, tj. moc, COP, max temperaturę zasilania jako: 
Pompa ciepła solanka/woda (wymagania minimalne): Klasa energetyczna: A++ 
Współczynnik COP : 4,5 Temp. Zasilania : 65 ‘C Gwarancja : min 3 lat, min. 17 do max. 20, 
natomiast w wytycznych w pkt 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe podał moc 
B0W55 nie mnieej niż 16kW. Prosimy o załączenie do przetargu ch-ki energetycznej obiektu 
w celu sprawdzenia poprawności  doboru opisanych urządzeń grzewczych, ponieważ zgodnie 
z naszą wiedzą opisane urządzenia są przewymiarowane, a parametr na zasilaniu +65C nie 
jest wymagany do potrzeb CO, tylko dla funkcji CWU, która nie jest realizowana na w/w 
zamówieniu.  

Odp. 1  

Zamawiający nie posiada charakterystyki energetycznej obiektów. 

Pytanie nr 2: 
 
Po stronie wykonawcy jest wykonanie projektów instalacji grzewczych dla obu budynków i w 
związku z tym prosimy o pytanie jakie wykonawca ma zastosować urządzenia, jeżeli z 
wyliczeń wyjdzie inne zapotrzebowanie niż PFU Zamawiającego. 

 Odp. 2  

Wykonawca powinien zastosować urządzenia, które pozwolą na prawidłowe 
funkcjonowanie obiektów (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami). 



Pytanie nr 3: 
 
W celu optymalizacji kosztów za energię elektryczną użytkowaną przez pompy ciepła 
prosimy o potwierdzenie, że instalacja grzejnikowa powinna zostać zaprojektowana jako 
nisko temperaturowa o max zasilaniu +55C dla strefy klimatycznej -18C (Lubuskie).  

Odp 3  

Tak. Instalacja grzejnikowa powinna zostać zaprojektowana jako nisko temperaturowa. 

Pytanie nr 4: 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac jest wykonacie projektu prac geologicznych i 
uzyskanie niezbędnych zezwoleń z UG a nie jak opisano mapę ewidencyjną z naniesioną 
lokalizacją instalacji pomp ciepła, lub jego załączenie do przetargu.  

Odp 4 

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń. 

Pytanie nr 5: 
 
Prosimy o podanie zabezpieczeń elektrycznych na przyłączu głównym obiektów w celu 
sprawdzenia ich mocy w stosunku do zapotrzebowania energii elektrycznej jakie wymagają 
pompy ciepła. 

Odp 5 

Stara Woda - 16 kW, 25A 

Mierków - 14kW   32A 

Pismo zatwierdził i zaakceptował: 

                                                                                                    /-/  Burmistrza Lubsko 

   Janusz Dudojć 

 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  

 


