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Lelów, dnia 17 luty 2021 r. 
GR.271.3.2020 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Odnawialne źródła energii na terenie 
Gminy Lelów realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, 
Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - w formule 
zaprojektuj i wybuduj”. 

Numer ogłoszenia: 523004-N-2020 z dnia 2020-03-12 r. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły 
pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
 
 

Pytanie Wykonawcy z dnia 09.02.2021 r.  
 

1. Prosimy o uaktualnienie załącznika nr 5 do SIWZ na bazie, którego należy złożyć dokumenty 
techniczne dla oferowanych urządzeń stanowiących potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w 
dokumentacji przetargowej a zwłaszcza określonych w PFU. Naszym zdaniem załącznik zawiera 
wymagania, które były określone w PFU przed zmianami tego dokumentu i nie odzwierciedla wymagań 
obecnie stawianych urządzeniom. 
Odp. Załącznik był zaktualizowany w grudniu 2020 r. Jest zaktualizowany do nowego PFU. Przy 
kompletowaniu dokumentów i określaniu parametrów minimum należy jednak wziąć pod uwagę 
zmiany ujęte w odpowiedziach do pytań Wykonawców w zakresie parametrów minimum. 
 
2. Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 5 do SIWZ nie należy składać na wezwanie Zamawiającego 
lecz ma on służyć wykonawcy w celów skompletowania właściwych kart technicznych oraz pozostałych 
dokumentów dla oferowanych urządzeń? Wątpliwości wykonawcy w zakresie części 2 i 3 w załączniku 
5 do SIWZ budzi zapis TAK/NIE obok niektórych wyszczególnionych parametrów. Czy Zatem należy 
zaznaczyć właściwe? 
Odp. Załącznik nr 5 jest wyłącznie załącznikiem pomocniczym dla Wykonawcy. Wg list w nim 
umieszczonych ma skompletować karty i inne dokumenty, na których znajdą się parametry 
wymagane w postępowaniu. TAK/NIE oznacza, że dany dokument ma zawierać informację o istnieniu 
danego wyposażenia parametru, a nie wskazywać konkretna wartość. Aby spełnić parametry 
minimum Wykonawca musi wykazać w dokumentach, że dane urządzenie posiada wymienione  
w załączniku wyposażenie, czyli przy sprawdzaniu przez Zamawiającego kart będzie posługiwał się 
metodologią TAK/NIE lub sprawdzał wartość danego parametru. 
 
3. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie pkt. 4 załącznika 1A do SIWZ w zakresie części 2 
zamówienia. Naszym zdaniem Zamawiający nie określił w sposób jednoznaczny jaką wartość 
wskaźnika COP przy A7W35 należy podać w formularzu ofertowym? Wyjaśniając w PFU dotyczącym 
powietrznych pomp do c.o. wraz z c.w.u. w Załączniku 1 – Lokalizacje instalacji pomp powietrznych do 
c.o. wraz z c.w.u. zostały określone minimalne moce pomp dla danych lokalizacji tak więc każda z 
tych pomp przy danej mocy i parametrze A7W35 ma inny wskaźnik COP. Czy zatem w pkt.4 
załącznika 1A do SIWZ należy podać wartość COP dla pompy o najniższej mocy, czy też ma to być 
np.: średnia ważona COP dla wszystkich oferowanych pomp ciepła lub czy też wykonawca powinien 
wpisać, że oferowane przez niego pompy ciepła w zakresie mocy od 11-18kW posiadają wskaźnik 
COP powyżej 4,3 lub poniżej 4,3 jak to zostało określone w kryterium oceny ofert Rozdział XI część 2 
pkt. 3 SIWZ? 
Odp. Wykonawca musi zaznaczyć odpowiedź właściwą dla każdej z oferowanych pomp. Jeśli 
zaznaczy, że COP mieści się powyżej 4,3, oznacza to, że każda z pomp spełnia ten parametr. 
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