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Pytania z dn. 24.05.2019 r. do Zapytania Ofertowego – Zestaw pomp 

cieplnych (2 szt.)    
 

W dniu 24.05.2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 

25.04.2019 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania 

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

odpowiedzami ze strony Zamawiającego: 

 

Pytanie 1:  

Czy dopuszczacie Państwo możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców ( np. konsorcjum). W zapytaniu ofertowym brak jest jakiejkolwiek informacji 

na ten temat.   

Odpowiedź Zamawiającego – Dopuszczamy możliwość wykonania przedmiotu 

umowy przez konsorcjum firm.  

 

Pytanie 2:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w umowie, paragraf 9 „Podwykonawstwo”, aby 

Zamawiający dopuścił możliwość realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w formie 

podwykonawstwa. Pragniemy zaznaczyć, że niniejsze zamówienia wymaga współdziałania 

firm z różnych branż (roboty instalacyjne oraz wykonanie odwiertów do pomp ciepła). 

Według Naszej wiedzy nie istnieją na rynku firmy, które mogłyby kompleksowo wykonać ten 

rodzaj zamówienia bez udziału innej firmy.   

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie zmieni zapisów w umowie.  

 

Pytanie 3:  

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez :  projekt  techniczno-technologiczny, 

jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch jednostek pompowych i wykonanie 

dolnego źródła ciepła.   

Odpowiedź Zamawiającego – Projekt dotyczy zestawu pomp gruntowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w obszarze istniejącej kotłowni K1. Projekt 

technologiczny w rozumienia Zamawiającego to schemat technologiczny z pełnym 

wykazem urządzeń całego systemu.  
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Pytanie 4:  

Prosimy o informację, czy istniejąca kotłownia jest w pełni wyposażona, to znaczy czy 

zamontowany jest komplet urządzeń i armatury z wyjątkiem pomp ciepła, które objęte są tym 

postępowaniem, oraz czy jest przygotowane miejsce włączenia dolnego źródła do instalacji.   

Odpowiedź Zamawiającego – Obecnie kotłownia pracuje zgodnie z przeznaczeniem, 

a postępowanie dotyczy dostawy montażu oraz wdrożenia do użytkowania 

fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.).  

 

Pytanie 5:  

Prosimy o potwierdzenie, że zapytanie dotyczy tylko dostawy i montażu dwóch pomp w 

istniejącej i doposażonej kotłowni.   

Odpowiedź Zamawiającego – Zestaw w rozumieniu Zamawiającego zawiera 

wszystkie niezbędne urządzenia aby działał prawidłowo. 

 

Pytanie 6:  

Prosimy o informacje, czy zakres prac elektrycznych zgodnie z przesłaną dokumentacją 

wchodzi w zakres niniejszego zapytania.   

Odpowiedź Zamawiającego – NIE.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

Jacek Wojtan 


