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ZP.271.2.16.2020 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę i montaż kotłów na ekogroszek do zadania pn.: Wymiana źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny 
Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” – część I 
 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje 
o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach. 
 

Pytanie Nr 1.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania do 20 lutego 2021r.? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 20 lutego 2021r. 
Pytanie Nr 2.. 
Dot. kotłów standard. W kotłach typu premium Zamawiający nie wymaga czyszczenia z przodu kotła. Czy 
Zamawiający zaakceptuje kotły standard z mechanicznym czyszczeniem płomieniówek i czyszczeniem retorty kotła 
przez drzwiczki przednie, a dodatkowo z okresowym czyszczeniem układu ceramiki dokonywanej minimum raz 
w sezonie grzewczym przez górną pokrywę wymiennika, jeżeli budowa kotła umożliwia takie czyszczenie w kotłowni 
o wysokości 190 cm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zaakceptuje kotły standard z mechanicznym czyszczeniem płomieniówek i czyszczeniem retorty kotła 
przez drzwiczki przednie, a dodatkowo z okresowym czyszczeniem układu ceramiki dokonywanej minimum raz w 
sezonie grzewczym przez górną pokrywę wymiennika, jeżeli budowa kotła umożliwia takie czyszczenie w kotłowni 
o wysokości minimum 190 cm. 
Pytanie Nr 3.  
Wszyscy renomowani producenci posiadają w ofercie powszechnie stosowane zbiorniki c.w.u. z temperaturą 
zasilania po stronie solarnej 110 C, dlatego pytamy czy Zamawiający zrezygnuje z niemal całkowicie 
ograniczającego konkurencję zapisu dot. zbiorników C.W.U. – maksymalną temperaturą po stronie solarnej – min 
150OC ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że rezygnuje z zapisu dot. zbiorników C.W.U. – maksymalna temperatura po stronie solarnej 
– min 150OC. 
Pytanie Nr 4.  
Czy Zamawiający dopuści kotły / zasobniki o szerokościach ponad 650 mm? np. 700 mm.? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określił maksymalną wysokość (1550 mm) oraz maksymalną 
szerokość (650 mm) kotła i zasobnika na ekogroszek i wymaga aby dostarczone urządzenia spełniały powyższy 
warunek. 
Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają 
się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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