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-Oferenci- 

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zwiększenie poziomu produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach 

mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki                           

i Przystajń”.  

 

 

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.: 

 

1. W związku z zamieszczonymi odpowiedziami prosimy o uzupełnienie. W odpowiedzi nr 4 

Zamawiający dopuścił inne sposoby łączenia blachy absorbera z rurkami, m.in. poprzez 

spawanie ultradźwiękowe oraz klejenie. Prosimy o uzupełnienie tej odpowiedzi                              

o dopuszczenie lutowania, które jest metodą akceptowaną przez instytuty Solar keymark. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dopuszczenie łączenia za pomocą lutowania. 

 

2. W odpowiedziach Zamawiający dopuścił zmiany w minimalnych powierzchniach wężownic 

dla zbiorników 200-500l, brak informacji dla zbiorników 600 i 800l. Prosimy o uzupełnienie 

jakie minimalne powierzchnie należy przyjąć. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min. powierzchnie wężownic (wymienników ciepła) 

odpowiednio dla zasobnika 600l: pow. dolnej wężownicy min. 1,9 m2, pow. górnej 

wężownicy min. 1,1 m2, dla zasobnika 800l:  pow. dolnej wężownicy min. 2,4 m2, pow. 

górnej wężownicy min. 1,3 m2  

 

3. Zamawiający w specyfikacji PFU opisuje solarną grupę pompową, w której nie precyzuje 

jaka pompa ma tłoczyć czynnik grzewczy. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z nowymi, 

obowiązującymi przepisami wymagana pompa to pompa elektroniczna sterowana przez 

sterownik solarny za pomocą sygnału PWM. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z obowiązującymi przepisami  wymagana 

pompa to pompa elektroniczna sterowana przez sterownik solarny za pomocą sygnału 

PWM.  

 

4. Czy Zamawiający zezwoli do zabezpieczenia przewodów rurowych w przegrodach 

budowlanych poziomych i pionowych stosować jedynie piankę montażową poliuretanową. 

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na stosowanie pianki montażowej poliuretanowej 

szczelnie okrywającej orurowanie oraz maskującej otwór do zabezpieczenia przewodów 

rurowych w przegrodach budowlanych poziomych i pionowych. Piankę należy dociąć do 

powierzchni przegrody i zaprawić. Ponadto wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego należy wykonać z zachowaniem klasy odporności ogniowej i dymoszczelności 

danej przegrody 

 

5. Czy Użytkownik w swojej gestii ma zapewnić w miejscu instalacji sterownika solarnego 

podwójne gniazdko elektryczne z uziemieniem spełniające przepisy prawa budowlanego?   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że to po stronie Wykonawcy leży zamontowanie 



 
zabezpieczenia różnicowo-prądowego, wyłącznika nadprądowego typu „S” oraz 

podwójnego gniazdka elektrycznego , zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że uprzątnięcie i zabezpieczenie pomieszczenia przed spadkiem 

temperatury poniżej 6°C oraz zagwarantowanie suchej powierzchni i wskazanej wysokości 

pomieszczenia dla posadowienia zbiornika oraz przygotowanie stabilnego i suchego podłoża 

pod zbiornik solarny leży po stronie Użytkownika instalacji solarnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uprzątnięcie i zabezpieczenie pomieszczenia 

przed spadkiem temperatury poniżej 6°C oraz zagwarantowanie suchej powierzchni                    

i wskazanej wysokości pomieszczenia dla posadowienia zbiornika oraz przygotowanie 

stabilnego i suchego podłoża pod zbiornik solarny leży po stronie Użytkownika instalacji 

solarnej. 

 

7. Z uwagi na podane w specyfikacji PFU parametry kolektora słonecznego odpowiadające 

tylko jednemu produktowi na rynku co oczywiście jest sprzeczne z zasadą zachowania 

konkurencji. Czy Zamawiający, dopuszczając więcej Producentów do możliwości realizacji 

zamówienia zmieni parametry kolektorów na następujące:  

-  minimalna  sprawność  optyczna  odniesiona  do  powierzchni  absorbera,  potwierdzona  

Solar Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub ISFH: 81 %  

- maksymalny współczynnik utraty ciepła a1: 3,6 W/(m2K)  

- maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 : 0,01 W/(m2K2) 

 - rodzaj absorbera: miedź lub aluminium  

- układ hydrauliczny kolektora: meander wykonany z miedzi lub aluminium 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kolektor słoneczny posiadał sprawność  optyczną  

w odniesieniu do pow. apertury i absorbera  min. 83%, współczynnik strat ciepła a1: max. 

4,7 W/m2K oraz współczynnik strat ciepła a2: max 0,017 oraz izolacja dolna kolektora -

grubość wełny min. 50 mm Wskazane parametry nie wskazują na jednego producenta, 

gdyż na rynku kilku producentów oferuje kolektory spełniające wymagania 

Zamawiającego. Ma to zapewnić zastosowanie kolektorów o najwyższej jakości.  

 

8. Na schemacie załączonym w PFU brak pompy na układzie CO. W wielu przypadkach układ 

bez dodatkowej pompy nie będzie pracował. Czy koszt pompy wraz z armaturą do ładowania 

górnej wężownicy jest po stronie Użytkownika? 

Odpowiedź: Pompa powinna być zastosowana w każdej instalacji i jest to po stronie 

Wykonawcy.  

 

9. Czy zamawiający będzie wymagał stosowania izolacji na rurociągach CO, ZW i CWU? 

Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga stosowania  izolacji na rurociągach CO, ZW                        

i CWU.  Izolacja z pianki PE o grubości zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1238). 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku instalacji c.w.u koszt wykonania instalacji 

c.w.u jest po stornie właściciela nieruchomości. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w przypadku braku instalacji c.w.u koszt 

wykonania instalacji c.w.u jest po stornie właściciela nieruchomości. Koszt wyjścia 

instalacji cwu z zasobnika ponosi Wykonawca. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku montażu kolektorów na gruncie właściciel 



 
nieruchomości przygotowuje miejsce montażu wg wytycznych Wykonawcy, wykona 

niezbędne wykopy oraz przygotuje rurę osłonową.   

Odpowiedź: Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu wskazanego 

do montażu kolektorów, pozostałe prace leżą po stronie Wykonawcy.  

 

12. Prosimy o potwierdzenie, iż Użytkownik, do pomieszczenia, w którym znajdować się będzie 

zbiornik solarny, doprowadzi we własnym zakresie zakończone króćcami rury ZW i CWU 

oraz CO. 

Odpowiedź: Włączenie się w instalacje istniejące ZW i CWU oraz CO na obiektach leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

13. Zamawiający nakazując montowanie sterowników z 5 czujnikami oraz protokołem 

komunikacji C14 wskazuje na jednego producenta. Ilość czujników w instalacjach solarnych, 

co posiada większość sterowników, do prawidłowej obsługi instalacji solarnej wynosi 4,                 

a nazwany w specyfikacji protokół komunikacji C14 jest jedynie wewnętrzną nic nie 

wskazującą nazwą wprowadzoną w firmie Compit z Częstochowy. Prosimy o zmianę 

zapisów ilości czujników na 4 oraz wprowadzenie prawidłowej nazwy portu komunikacji                

z siecią LAN na Port RJ45. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dowolnego protokołu  komunikacyjnego 

zapewniającego zdalny odczyt najważniejszych parametrów systemu solarnego i dopuszcza 

stosowanie sterownika z 4 czujnikami.  
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