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Gmina Mińsk Mazowiecki                                             Mińsk Mazowiecki, dnia 01.06.2022 r. 
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.6.2022 

WYJAŚNIENIA      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki 

(kotłownie na biomasę)” 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie 
wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami. 
Pytanie 15: 
PFU na stronie 16 informuje: „Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła 
służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.” Następnie w odpowiedzi na 
pytanie nr 6 opublikowanej dnia 10.05.2022 r. informują Państwo: Pytanie: „Czy Zamawiający 
wymaga żeby kocioł na biomasę zliczał ilość wyprodukowanej energii cieplnej?” Odpowiedź: Tak.  
Państwa odpowiedź zaostrzyła znacznie wymagania wobec produktu, co skutkować będzie 
zawężeniem liczby ofert do urządzeń jednego polskiego producenta kotłów pelletowych, co kłóci się z 
zasadami konkurencyjności wymaganej przez PZP i jednostkę dotującą. Proszę o potwierdzenie, że 
dopuszczają Państwo jako równoważne zastosowanie pierwotnego rozwiązania opisanego w PFU, tj. 
montaż ciepłomierza bez jego komunikacji ze sterownikiem kotła. Taka komunikacji nie daje żadnych 
istotnych funkcjonalności dla Zamawiającego. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uzyskać 
Zamawiającemu większą liczbę ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie pierwotnego rozwiązania opisanego w PFU na str. 16 oraz 
rozwiązania polegającego na montażu kotła wyposażonego w urządzenie zliczające ilość 
wyprodukowanej energii cieplnej jako rozwiązania równoważne.  
Pytanie 16:  
Zamawiający określił swoje wymagania względem palnika, opisując jedno z wielu dostępnych 
rozwiązań.  „Typ palnika: palnik typu wrzutowego z ceramicznym samoczynnym elementem 
zapłonowym i mechanicznym zgarniaczem szlaki, wypychającym szlakę do przodu przed palnikiem. 
(…)” Proszę o dopuszczenie kotłów z palnikami obrotowymi jako urządzeń równoważnych z 
wymaganiami  Zamawiającego. Palniki obrotowe stwarzają mniej problemów w eksploatacji i 
powinny pozwolić  urządzeniu pracować dłużej. Generalna różnica polega na tym, że szlaka 
wydostaje się z palnika dzięki ruchowi obrotowemu, a nie pchającemu jak w wymaganiach 
Zamawiającego. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia i ilość spalanego przez niego 
paliwa.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza montaż kotłów z palnikami obrotowymi jako urządzeń równoważnych.   
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