
Pytanie nr 1

„W związku z bardzo ubogim opisem urządzeń kotłowych zawartych w SIWZ oraz załącznikiem D
czyli tabelą równoważności jaką zobowiązany jest wypełnić oferent proszę o podanie konkretnie
jakie  parametry  techniczne  i  konstrukcyjne  min  bądź  max  powinno  spełniać  zaoferowane
urządzenie.  Podanie  takich  parametrów  będzie  na  korzyść  zamawiającego,  gdyż  po  pierwsze
otrzyma produkt taki jaki sobie życzy a po drugie na etapie oceny oferty łatwo będzie można ocenić
czy dany oferent zastosował się do podanych wytycznych. Powoływanie się na klasę 5, która jest
obligatoryjna  oraz  na  tzw  Ecodesign  czyli  rozporządzenie  2009/125/EG,  które  obowiązuje  dla
kotłów o mocy do 70 kW i zbiorniki wodne od 1000 l nie jest adekwatne do sytuacji aktualnej a
nawet po 2020 roku, gdyż będzie dotyczyło to nowo budowanych źródeł a nie już istniejących.
Zamawiający powinien żądać od oferenta aby zaproponował urządzenie z takim wyposażeniem lub
parametrami  technicznymi,  które  będą  miały  bezpośredni  wpływ  na  jakość  i  bezpieczeństwo
eksploatacji.  Poza  wymienionymi  w  SIWZ proponuję  aby  każdy  z  kotłów wyposażony  był  w
system mechanicznego czyszczenia wymiennika, automatycznego odpopielania kotła zarówno ze
strefy paleniskowej jak i wymiennika do niezależnego zewnętrznego popielnika, ciśnienie pracy w
zależności  od  kotła  min  3  bary,  bardzo  ważnym  parametrem  jest  pojemność  wodna  kotła  w
zależności  od  której  dobiera  się  pojemność  zasobnika  buforowego,  spalanie  w  kotle  powinno
przebiegać na ruchomym ruszcie schodkowym, sprawność i emisja spalin to także bardzo ważne
parametry.
Proszę o podanie wartości max lub min kilku najważniejszych cech jakie powinien spełniać każdy z
kotłów dla równego traktowania wszystkich oferentów. ”

Odpowiedź

Zamawiający poniżej podaje instrukcję, która została zawarta w SIWZ do postępowania a dotyczy
wypełniania załącznika D czyli tabelą równoważności: 
„Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  wskazywałyby  w  odniesieniu  do  niektórych  materiałów  lub  urządzeń  znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
oferowanie  materiałów  lub  urządzeń  równoważnych.  Materiały  lub  urządzenia  pochodzące  od
konkretnych  producentów określają  minimalne  parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe,  jakim
muszą odpowiadać  materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych
producentów  stanowią  wyłącznie  wzorzec  jakościowy  przedmiotu  zamówienia.  Pod  pojęciem
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów  lub  urządzeń  zawarte  w  ogólnie  dostępnych  źródłach,  katalogach,  stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  do  określonego  rozwiązania.
Posługiwanie  się  nazwami  producentów/produktów  ma  wyłącznie  charakter  przykładowy.
Zamawiający,  wskazując  oznaczenie  konkretnego producenta  (dostawcy) lub konkretny  produkt
przy opisie przedmiotu zam  ó  wienia, dopuszcza jednocześnie produkty r  ó  wnoważne o parametrach  
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametr  ó  w wskazanego produktu,  
uznając  tym samym każdy produkt  o  wskazanych lub lepszych parametrach.  W takiej  sytuacji
Zamawiający  wymaga  przedłożenia  stosownych dokument  ó  w   w ofercie,  uwiarygodniających  te  
materiały  lub  urządzenia. Wykonawca,  zgodnie  z  art.  30  ust.  5  ustawy Pzp,  zobowiązany  jest
wykazać  w  treści  złożonej  oferty  ich  równoważność  załączając  stosowne  opisy  techniczne  i
funkcjonalne,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  D  do  SIWZ.  Ponadto  jeżeli
zastosowanie  rozwiązań  równoważnych  pociąga  za  sobą  konieczność  dokonania  zmian
projektowych  w  dokumentacji  (załączonej  do  SIWZ),  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
wykonania  dokumentacji  zamiennej  uwzględniającej  wprowadzone  zmiany  na  koszt  własny



i uzyskania  jej  akceptacji  przez  Zamawiającego,  oraz  o  ile  to  niezbędne,  uzyskania  również
uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub ostatecznych, bądź też natychmiast wykonalnych decyzji
odpowiednich  instytucji,  podmiotów  i  organów  administracyjnych.  Ponadto  wymaga  się  od
Wykonawcy  podania  nazwy  producenta,  modelu,  typu  lub  rodzaju  oferowanego  produktu
równoważnego  oraz  opisu  jego  właściwości  technicznych  i  funkcjonalnych  (kompletne  karty
produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 
Odpowiadając  na  drugą  część  pytania  Zamawiający  informuje,  iż  określone  w  postępowaniu
parametry kotłów są wystarczające oraz spełniają zasady równego traktowania oferentów.


