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Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 

dotyczy: „Modernizacja kotłowni w MSP1”– odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 27.04.2021 r. 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą 

elektroniczną w dniu 27 kwietnia 2021 r. pytanie: 

Pytanie: 

W opisie technicznym w pkt. 7 Opis kotłowni napisano, że „kocioł powinien posiadać 

powierzchnie grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i zapewniające  

efekt samooczyszczenia przez spływające skropliny” oraz zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego  

z dn. 20.04.2021 r., że kotły mają być stojące co narusza zasadę uczciwej konkurencji.  

Proszę Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza kotły innym wymiennikiem niż ww.  

np. z wymiennikiem aluminiowo – krzemowym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z posiadaną wiedzą, na rynku istnieją co najmniej dwie 

firmy produkujące kotły stojące z wymiennikiem ze stali nierdzewnej. Zgodnie z wiedzą 

Zamawiającego przy zastosowaniu kotłów z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym konieczne są 

dodatkowe wymagania techniczne. Kotły z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym posiadają  

małą pojemność wodną, wymagają utrzymania tzw. minimalnego przepływu, które realizowane 

jest poprzez zastosowanie pomp kotłowych oraz sprzęgła hydraulicznego. Celem wszczęcia 

postępowania przez Zamawiającego jest wymiana kotłów z węglowych na gazowe oraz 

utrzymanie istniejącego schematu technologicznego oraz wykorzystanie do dalszej eksploatacji 

wszystkich istniejących urządzeń (zaworów mieszających, pomp, itd.). Zastosowanie kotłów  

z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym spowodowałoby konieczność dostosowania istniejącego 

schematu technologicznego o ww. zabiegi, co nie jest ani celowe, ani pożądane przez 

Zamawiającego. Obiektywne i rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, podyktowane m.in. 

pozostawieniem obecnie istniejącego schematu technologicznego i niegenerowaniem 

niepotrzebnych kosztów, narażających Zamawiającego na zarzut niegospodarności, skutkowały 

postawieniem wymogu zainstalowania kotłów zgodnie z dokumentacją projektową.  

Istota przedmiotu zamówienia, jego indywidualne właściwości oraz potrzeba 

osiągnięcia wskazanego wyżej celu, wpłynęły na określenie przedmiotu zamówienia  

w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom Zamawiającego. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości zainstalowania kotłów nieopowiadających wymogom określonym 

w dokumentacji projektowej.  
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