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OŚ.271.01.2021.05

Odpowiedzido zapytania ofertowego
z dnia 18 stycznia 2021r., znak: OŚ.271.01.2021.03 na realizację usługi pn.

„Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w Gminie Bolesławiec”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 18 stycznia 202Ir., znak:

OŚ.271.01.2021.03 na realizację usługi pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w Gminie Bolesławiec”,

wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr1:
Czy ankiety online, ankiety telefoniczne oraz adresy pod którymi dwukrotnie nie zastano mieszkańców

będą wliczane do sumy ankiet wywiadu bezpośredniego ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2:

Czy biorą Państwo pod uwagę aby ankieta online była na stronie wykonawcy ? W jaki sposób wykonawca

ma mieć dostęp do ankiet online jeśli będę na serwerze gminy ? Danete są potrzebne do przygotowania

raportu.

Odpowiedź: Tak — ankieta może być zamieszczona na stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy zlecający wymaga by zbierać informacje odnośnie źródeł wykorzystywanych tylko do grzania c.w.u.?

np. kolektory słoneczne, które nigdy nie stanowią głównego źródła ogrzewania w domu ?

Odpowiedź: Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa przeprowadzenia na terenie Gminy

Bolesławiec szczegółowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (źródeł spalania paliw) o nominalnej mocy

cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 1) 1 2)

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, albo zgłoszenia, o którym mowaw art. 152

ust. 1 ww. ustawy, wykorzystywanych do ogrzewania budynku/mieszkania i/lub podgrzewania wody

użytkowej oraz zasilanych paliwami, o których mowa w Rozdziale II pkt. 11) ppkt. C) litera f) zapytania

ofertowegoz dnia 18 stycznia 2021r., znak: OŚ.271.01.2021.03.

W przypadku, gdy w budynku/mieszkaniu brak jest ww. źródeł a wykorzystywane jest jedynie OZE,

należałoby odnotować informację o jego rodzaju.

Pytanie nr 4:

Co w przypadku, gdy źródło ciepła na paliwo stałe opalane jest dwoma rodzajami paliwami np. węglem

i drewnem ? Jak uwzględnić taki kocioł w raporcie ? Czy wybrać główne paliwo ? Czy dokonać podziału

procentowego ? Informacja ta ma wpływ również na wyliczenia wielkości emisji wymagane jako jeden

z elementów bazy.

Odpowiedź: W takim przypadku należałoby dokonać podziału procentowego spalanych paliw.



Pytanie nr 5:

Czy w przypadku gdy w budynku lokalu znajduje się dodatkowe źródło ciepła np. kominek, który jest

używany rekreacyjnie kilka razy w roku (zużycie drewna poniżej lm”) należy zebrać informacje odnośnie

takiego źródła ciepła i uwzględnić je w raporcie ?

Odpowiedź: Tak — w każdej sytuacji, gdytakie źródło nie zostało odłączone od przewody kominowego.

Pytanie nr 6:

Czy gmina przewiduje wykonanie przedmiotu umowy ze strony wykonawcy W ciągu 1 miesiąca od

podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Rozdziału III zapytania ofertowego z dnia 18 stycznia 2021r., znak:

OŚ.271.01.2021.03 przedmiot należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia31 sierpnia 2021r.
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