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Instrukcja wypełniania karty oceny technicznej 

Niniejszy instrukcja została opracowana jako podstawa jednolitej oceny technicznej oraz jednolitych 
kryteriów przyznawania punktów jakimi kieruję się Zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszych ofert 
składanych przez Wykonawców. W celu weryfikacji danych podanych przez Wykonawców dotyczących 
oferowanych urządzeń należy dołączyć do ofert karty katalogowe, DTR lub inne dokumenty potwierdzające 
wskazane przez Wykonawcę parametry techniczne oraz dopuszczające do obrotu gospodarczego na 
terenie Unii Europejskiej.  

Pytania w formularzu oceny technicznej: 

1) Dopasowanie mocy pomp ciepła ogrzewających koścół w stosunku do zakładanej mocy łącznej: 
 -  nie mniej niż 57,6 kW max. 60 kW przy B0W35 (podać moc w kW) 

 
Odpowiedzi: 
 
Należy podać łączną moc nominalną grzewczą w kilowatach przy temperaturze glikolu/solanki 0°C i 
temperaturze pracy 35°C. Za dopasowanie do zakładanych parametrów mocy pompy ciepła  – 10 
punktów, inne rozwiązania – 0 pkt. 
 
 
2) Dopasowanie mocy pompy ciepła ogrzewającej plebanię w stosunku do zakładanej mocy łącznej: 

 -  nie mniej niż 21,2 kW max. 23 kW przy B0W35 (podać moc w kW).  
 
Odpowiedzi: 
 
Należy podać łączną moc nominalną grzewczą w kilowatach przy temperaturze glikolu/solanki 0°C i 
temperaturze pracy 35°C. Za dopasowanie do zakładanych parametrów mocy pompy ciepła  – 10 
punktów, inne rozwiązania – 0 pkt.  
 
3) Jednostki pomp ciepła ogrzewających kościół - jednostka podstawowa zamontowana na 

zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z min: 

   - dwóch hermetycznych sprężarek typu scroll tak/nie  

 - pompa ciepła w 2 oddzielnych obudowach jako wiodąca i nadążna tak/nie  

   - elektronicznego zaworu rozprężnego tak/nie  

   - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) ze zintegrowaną kontrolą faz - tak/nie    

   - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie  

   - filtra-osuszacza tak/nie  

Odpowiedzi: 
Nie (0 punktów za każdą taką odpowiedź) 
Tak (1 punkt za każdą taką odpowiedź) 

 
 

4) Jednostka pompy ciepła ogrzewająca plebanię - jednostka podstawowa zamontowana na 
zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z min: 

 

   - dwóch hermetycznych sprężarek typu scroll tak/nie  

   - elektronicznego zaworu rozprężnego tak/nie  

   - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) ze zintegrowaną kontrolą faz - tak/nie    

   - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie  

   - filtra-osuszacza tak/nie  
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Odpowiedzi: 
Nie (0 pkt.) 
Tak (1 pkt.) 

5) Jednostka pomp ciepła ogrzewających kościół- Pobór mocy elektrycznej, w punkcie B0/W35 wg EN 
14511 (podać moc w kW) 

Odpowiedzi: 
 
Należy podać w kW pobór mocy elektrycznej obu sprężarek pompy ciepła w punkcie pracy 
glikolu/solanki 0°C i temperaturze pracy 35°C. Maksymalnie 5 punktów przy poborze równym lub 
mniejszym 5,75 kW. Powyżej 6,6 kW 0 punktów. 

6) Jednostka pompy ciepła ogrzewająca plebanię Pobór mocy elektrycznej, w punkcie B0/W35 wg EN 
14511 (podać moc w kW) 

Odpowiedzi: 
 
Należy podać w kW pobór mocy elektrycznej obu sprężarek pompy ciepła w punkcie pracy 
glikolu/solanki 0°C i temperaturze pracy 35°C. Maksymalnie 5 punktów przy poborze równym lub 
mniejszym 4,48 kW. Powyżej 5,3 kW 0 punktów. 
 

7) Jednostka pomp ciepła ogrzewających kościół Współczynnik COP 

Odpowiedzi: 

Należy podać z dokładnością do jednego miejsca, współczynnik COP w punkcie pracy B0ºC/W35ºC 
wg PN/EN 14511. Maksymalnie 8 punktów przy COP równo lub powyżej 4,8. Poniżej 4,1 - 0 
punktów. 
 

8) Jednostka pompy ciepła ogrzewająca plebanię Współczynnik COP 

Odpowiedzi: 

Należy podać z dokładnością do jednego miejsca, współczynnik COP w punkcie pracy B0ºC/W35ºC 
wg PN/EN 14511. Maksymalnie 8 punktów przy COP równo lub powyżej 4,8. Poniżej 4,1 - 0 
punktów. 
 

9) Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę (podać w A) dla jednostek ogrzewających kościół 

Odpowiedzi: 

Należy podać wartość prądu rozruchowego na 1 sprężarkę w A 

Prąd rozruchowy na 1 spr ężarkę (w A) Punkty 
Równo i powyżej 45 0 

44-42 3 
41 i poniżej 6 

 
 

10) Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę (podać w A) dla jednostki ogrzewającej plebanię 

Odpowiedzi: 

Należy podać wartość prądu rozruchowego na 1 sprężarkę w A 

Prąd rozruchowy na 1 spr ężarkę (w A) Punkty 
Równo i powyżej 35 0 
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31-34 3 
30 i poniżej 6 

 
 

11) Moc akustyczna wg EN 12102 dB(A) dla jednostek ogrzewających kościół 

Odpowiedzi: 

Należy podać wartość maksymalnej mocy akustycznej pompy ciepła w dB (A) 

Moc akustyczna w dB(A) Punkty 
Równo i powyżej 54 0 

53 1 
52 2 
51 3 
50 4 

48 i poniżej 5 
 
 

12) Moc akustyczna wg EN 12102 dB(A) dla jednostki ogrzewającej plebanię 

Odpowiedzi: 

Należy podać wartość maksymalnej mocy akustycznej pompy ciepła w dB (A) 

Moc akustyczna w dB(A) Punkty 
Równo i powyżej 48 0 

47 1 
46 2 
45 3 
44 4 

42 i poniżej 5 
 

13)  Maksymalna robocza temperatura pracy pompy ciepła (podać w °C) dla jednostek ogrzewających 
kościół 

Odpowiedzi: 

Podać wartość maksymalnej temperatury pracy pompy ciepła w °C  

Poniżej 59 °C – 0 punktów 
59°C  - 1 punkt 
powyżej 59°C  – 4 punktów 

14) Maksymalna robocza temperatura pracy pompy ciepła (podać w °C) dla jednostki ogrzewającej 
plebanię 

Odpowiedzi: 

Podać wartość maksymalnej temperatury pracy pompy ciepła w °C  

Poniżej 59 °C – 0 punktów 
59°C  - 1 punkt 
powyżej 59°C  – 4 punktów 
 

15) Stacja uzdatniania wody grzewczej tak/nie  
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Odpowiedzi: 
Nie (0 pkt.) 
Tak (1 pkt.) 
 
16) Dolne źródło wymagania: 
 

− Studnia zbiorcza dolnego źródła wyposażona w zawory równoważące z króćcami 
pomiarowymi do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego z 
oprogramowaniem do równoważenia instalacji.   tak/nie  

− studnia zbiorcza wykonana z polietylenu o płaskich ściankach roboczych z przejściami 
szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otworze uszczelki 
wargowej. tak/nie  

− w studni nad rozdzielaczami zamontowane na stałe poprzeczki dla ułatwienia wchodzenia i 
obsługi regulacyjnej zaworów równoważących. tak/nie  

− armatura odcinająca w studniach wykonana w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. 
tak/nie  

Odpowiedzi: 
Nie (0 pkt.) 
Tak (1 pkt.) 
 
17) Stosunek wydajności (PR) instalacji PV oferowanej przez Wykonawcę wynosi (mierzony w 

procentach, nie mniej niż 85,8%) 
 
Odpowiedzi: 
Należy podać stosunek wydajności (PR) instalacji PV w pierwszym roku funkcjonowania systemu 
(dane w procentach). Im wyższa wartość procentowa tym lepiej. Maks. Liczba punktów – 3, jeden 
punkt za każdy pełny procent więcej od wartości minimalnej 85,8 %.. 
 

18) Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne oraz inwerter instalacji fotowoltaicznej (minimum 5 lat) 
 
Odpowiedzi: 

Należy podać okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne i inwerter. Za każdy rok powyżej 
wymaganego minimum 1 punkt (maksymalnie 5 pkt.). 
 
 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW OCENY TECHNICZNEJ DO UZYS KANIA TO 100. 


