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Pytania z dn. 15.04.2019 r. do Zapytania Ofertowego – Pompy cieplne    
 

W dniu 15.04.2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 

12.03.2019 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania 

fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.)”, które przedstawiamy poniżej wraz z 

odpowiedziami ze strony Zamawiającego: 

 

Pytanie 1:  

Czy zakres inwestycji obejmuję regulację górnego źródła - systemu zdawania ciepła i 

modernizację (płukanie chemiczne, sprawdzenie równomierności rozpływu ciepła w instalacji 

jak i w grzejnikach, sprawdzenie głowic termostatycznych, montaż zaworów 

równoważących) pod kątem przeprowadzonej inwestycji ? 

Odpowiedź Zamawiającego - NIE.  

 

Pytanie 2:  

Czy zakres wyceny ma obejmować  możliwość  montażu sytemu chłodzenia z układu pompy 

ciepła bez systemu zdawania chłodu?  

Odpowiedź Zamawiającego - NIE.  

 

Pytanie 3:  

Czy zgodnie z udostępnionym projektem prac geologicznych dolne źródła należy wykonać 

wiercenie w technologii wiercenia na ,,młotek" co podraża koszty wykonania dolnego źródła 

ze względu na geologię terenu?  

Odpowiedź Zamawiającego – Wiercenia należy wykonać zgodnie z projektem 

geologicznym.   

 

Pytanie 4:  

Czy został określony bilans zysków i strat dla układu pompy ciepła typu solanka - woda.? 

Jeżeli posiadacie państwo taki dokument prosimy o udostępnienie.   

Odpowiedź Zamawiającego – Nie posiadamy takiego dokumentu.. 
 
Pytanie 5:  

Czy zgodnie z założeniami przetargowymi należy wykonać kompletną dokumentację 

techniczną i projektową przedmiotowej inwestycji w postaci : 
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- Bilans zysków i start dla budynku  

- Projekt geologiczny dolnego źródła pompy ciepła - pomiar geodezyjny + mapa aktualna do 

celów informacyjnych / projektowych 

- Projekt budowlano-wykonawczy  instalacyjny dolnego źródła pompy ciepła 

- Projekt instalacji elektrycznej maszynowni pompy ciepła 

- Projekt budowlano-wykonawczy maszynowni pompy ciepła 

- Projekt instalacyjny automatyki i sterowania włączenie do istniejącego źródła energii kocioł 

gazowy o mocy 200 kW oraz pompa ciepła 2 x 45 kW  

Odpowiedź Zamawiającego – Wszelkie wymagania dotyczące specyfikacji 
technicznej zostały określone w punkcie XI. b) Zapytania Ofertowego.  
 
Pytanie 6:  

Czy w ramach sprawdzenia efektywności energetycznej gruntowego pionowego wymiennika 

ciepłą należy wykonać sprawdzenie  pierwszego otworu metodą TRT (Thermal Response 

Test) wraz z wykonaniem raportu ? 

Odpowiedź Zamawiającego - Zamawiający nie określił metody sprawdzania 

efektywności energetycznej.   

 

Pytanie 7:  

Czy w ramach inwestycji budowy systemu pompy ciepła układ ma również zasilać system  

c.w.u czy tylko c.o. ? 

Odpowiedź Zamawiającego - Zamiarem Zamawiającego jest wykorzystywanie 

układu pomp cieplnych do zasilania systemu c.o..  

 

Pytanie 8:  

Czy w budynku jest system cyrkulacji do c.w.u. ? 

Odpowiedź Zamawiającego - Nie ma takiego systemu.  

 
Pytanie 9:  

Czy w obecnym układzie grzewczym znajduje się stacja uzdatniania wody do c.o. ?  

Odpowiedź Zamawiającego - NIE.  
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Pytanie 10:  

Czy jeżeli nie posiadacie państwo stacji uzdatniania wody do instalacji c.o. należy ją wycenić 

w instalacji pompy ciepła ? 

Odpowiedź Zamawiającego - W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie niezbędne 

elementy gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.   

 

Pytanie 11:  

Czy posiadacie państwo ubezpieczenie systemu istniejącej kotłowni gazowej ?  

Odpowiedź Zamawiającego - Tak, posiadamy.   

 

Pytanie 12:  

Czy dodatkowo należy ująć w wycenie ubezpieczenie układu maszynowni pompy ciepła ?  

Odpowiedź Zamawiającego - Zamawiający nie ujął takiego warunku w Zapytaniu 

Ofertowym. Decyzja w tej sprawie należy do Wykonawcy.   

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

Jacek Wojtan 


