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dot': posfepbwania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: sltE.z71.z.z019. Nazwa zadania,;
instalacji c'w'u. budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w u2ytecznosci publicznej poprze;z

dostawq i instafacji solarnyctt, powietrznych pornp cieplla wrazzbudowqo$wietlenia ulicznego
solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

Zgo(nie z art. 38 ust, 2 ustawy prawo zam6wieri publicznych (Dz. u.2017.1579 i.L. z p6in, zm.), wzwiqzku ze fkierowaniem do zamawiajqcego zapytania doLyczqcego tresci specyfikacji istotnych warunk6vrr
zamowienia, intormujemy:

Pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie konfiguracji oraz iloSci poszczeg6lnych zeslaw6w kolekto16w stonecznvch

pr0s

ianych w do zainstalowania w ramach przedmiotu
o stosownE korektq zestawienia w ponizszej tabeli:

zam6wienia. W przypadku niezgodnoSci

llo5i kr ektor6w w zestawie, szr. Pojemno5i zbiornika, I lloSi inslalacji, szt,
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2. Prosimy o potwierdzenie,2e w przypadku dostawy zestaw6w niezawierajqcych zbiornika Zamawiajqcy

nie wymaga dostawy anrtdy tytanowej, jak r6wnie2 nie wymaga dos;tawf sterownika

obstu gujqcego anodq tytanow;1.

3. Prosimy o doprecyzowanie, co zamawiajqcy rozurnie pod pojqrciem ,,termometr {nalogowy" w

opisie grupy pompowej. Czy chodzi o wym6g termometr6w tarczowych?

4. Prosimy o potwierdzenie, 2:e Zamawiajqcy pod okre6leniem ,tunkcja odszraniaqa kolektor6w

:;tonecznych" rozumiern tunkcjq przeciw zamarzaniu kolektora, realizowanq prpez regulator

instalacji kolektor6w stcrnecznych.

5. ZamawiajEcy w opisie przedmiotu zam6wienia zawart wym6g minimalnej grubo5ci szyby w kolektorze

s{onecznym 4 mm. Zwracamy uwagq, ze odpowiednia gruboii szyby jest dobierana dp gabaryt6w

kolektora slonecznego wytqr:znie pftez producenta kolektora stonecznego. Je2eli kolpktor posiada

odporno5i na gradobicie, potwierdzonq certytikatem jako(ci, np. certyfikatem Solpr Keymark,

w6wczas grubo6( szybv nie maL dla Zamawiajqcego zadnego obiektywnego znaczeniq. Stosowanie

r;zyby grubszej ni2wymaga tego konstrukcja kolektora stonecznego nie oznacza lepszpj odporno5ci

na gradobicie, gdyz ta zale2y w duzej mierze od sposobu zamonlowania szyby w obudoyvie kolektora,

nie zaS tylko i wytqcznie od jej grubo6ci. Poza tym wraz ze wzros;Lem grubo6ci szyby obni2a siq

sprawnoSi kolektora na skutek ni2szej transmisyjno5i dla energii stoneczriej. Poniewaz

ZamawiajEcy wymaga przedstararienia cerrtyFikatu ,,Solar Keymark" lub r6wnowa2nego, [t6ry w petni

potwierdza, ze kolektor jest orlporny na gradobicie, nie jasne jest dlaczego Zamawiajqcy

wprowadzonym zapisem podwa2a wiarygodno6i badafr akredytowanego laboratorium i okreSla

grubo6i szyby w kolektorze wedtug wtasnego uznania. Wnosimy o dopuszczenie do udziatu w

postqpowaniu kolektorriw stonecznych ze standardowq gruboicirl szyby 3,2 mm Qdpornych na

gradobicie zgodnie z normq. FN-EN 12975, kt6rych moc w kazdym punkcie przpwy2sza moc

kolektora opisanego przez )Larnawiajqr:ego w minimalnych wymaganiach, co przelitada siq na

osi4gniqcie wyzszych wskalnik6w errergetycznych dla mieszkaflc6w Gminy a zatein spetnienie

najwazniejszego celu projektu"

Prosimy o potwierdzenie, ze terrmometry w grupie pompowej mogq posiadai zakrds wskazafr od

0"C do 160"C, zgodny z zaleceniarmi producenta kolektor6w stonecznych.

Zamawiajqcy wymaga zastosowania ru obiegu kolektor6w stonecznych manomet(u o zakresie

wskazafi 0 - 10 bar, co jest nieadekwatne do przedmiotu zam,(rwienia, z uwagi rfa wymagany

jednoczeSnie zaw6r bez:pieczeis[wa o ci6nieniu otwarcia 6 bar. Z uwagi na powyzsze prosimy o

dopuszczenie do zastosowania manometru w grupie pompowej r: zakresie wskazafr 0 - 6 bar,

kt6ry jest doktadniejszy niz rnanometr wymagany przez Zamawiajqcego, a ponadto odpowiada

zakresowi ci(nienia jakie tizycznie mo2e wystqpii w instalacji.
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ze szczeg6towych zapis6w w dot<urnentacji dotyczqcych anody tytanowej,

:, 
tf::::: dobiera i rekomenduje odpowiednio anodq do produkowanego przez siebie zbiornika,

1 1*'31*u 
z czym wymaganie anody z podaniem konkretnych wymiar6w: dtugosci, irednicy,

^ :totuoti 
do ograniczenia uczciwej konkurencji w niniejsz:ynr postqpowaniu.v' Hro$lmy o zmianq dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej Lw ponizej 60dB(A)zamias;t 52dB(A)dla pornp z wbudowanyrn zasobnikiem.

,t 
:::Jj,::.:-1:o::^'enie 

jako r6wnowaznej pompy ciepra cto c.w.U. o mocy 1z,s kw (A7tw35)p0ruvrercz'nej normE PN-EN1451 1 przez niezarezne raboratorium badawcze.

:::i.":iltl t, opisie przedmiotu zam6wienia pisze, 2e przewiduje insralacjq powietrznych pomp

:fif :3: :::'*::::]i._1 ?iirgotowania 
cieprej wodv uzvrko wej w 273 budynkach prywarnych 

ipubllcznych co przedstawia ponizsze zestawienie:
Tabela 1. (SIWZ, str. 5)

t-
I Rodzaj powietrznych pomp cie
l, tXFU::pOWie:tfZe,wOda d,o,,r..w r

,,Ro-dzaj, powietrznyeh,porTr,p :c.iepla

typu,,powie:trze'wod,E, do ::c.w.u.

lllSi!
e0Ctaw:6w

[sit.;'"':

Mih,imalna

,; ffloc,.'.
grzewcza:

,,[kWAzt.]

z wouoowanym zasobnikiem c.w,u. 2".32 2,3

qoscawtana oo zasobnik6w pionowych

c.w.t. 38
2,5

ooscawtana do zasobnik6w pionowych

c,w.u.

Razern

:)
13

27',3

dolqcza kolejne zestawienie rozr6zniajqce podgrzewacze wedtug pojemnoSci:

Foj em nr oSE,po-d grzewacza
c,w.u. brutto [6ps1

lloS6
podgrzewaczy

'[sztJ
zintegrowany, z' poWietnnq

pomp4 cienta

200 113
300 120

dostawiaqy, do porrvietni ej
pompy ciepla

200 17

Ponizej Zamawiajqcy

Tabela 2. (JIWZ, srr.8)
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Prosimy o wyja6nienie r.rbi-*.ft'nv 'ilr6chch podinych pomp z wbudowanych po{grzewaczem:

Tabela 1. - 232 szt,, Tabela 2. - ?-33 szt., oraz wskazanie ostatecznej ilo6ci instalacji pomp ciepta z

wbudowanym zasobnikiem c,w.u. objqtych niniejszym zam6wieniem.

0dpowied2:

1. Zamawiajqcy potwierdza kontiguracjq otaz iloSci poszr:zeg6lnych zestaw6w kolektordw stonecznych

przewidzianych do zainstalowania w ramach przedmiotu zam6wienia.

2. Zamawiajqcy potwierdza,2e w przyparlku dostawy zestaw6w solarnych niezawieraj4cych zbiorpika na c.w.u-

nie jest wymagana dostawa anody tytanowej, jak r6wniez nie jest wymagana dos;tawp sterownika

obstu guj4cego anodq tYtanowq,

3. Pod pojqciem termometr analogowy w opisie grupy pompowej, Zarnawiajqcy wymaga dostarczenia

termometru tarczowego.

Tak, Zamawiajqcy potwierdza.

Zamawiajqcy podtrzymuje wym6g grubo(ci s;zyby kolektora stonecznego na poziomie min, 4mm, co jest

uzasadnione z punktu widzenia zabez:pieczenia uzyskania produktu, o jall najwyzszej wytrz:yrfpatoici przede

wszystkim ze wzglqdu na obserwowane w ostatnim czasie i coraz czqSciej wystqpujqce anom{lie pogodowe,

m.in. z czqstymi opadami gradu. Poniewa2 zgodnie z powszr:chnie dostqpnvmi inFormaciami, {VstePuje du2e

prawdopodobiefrstwo ticzniejszych oraz bardziej gwattownyr:h anomalii pogodowych, w zwiqzk!r ze zmianami

klimatycznymi. Powszechnie wiadomo, ze strzatka ugiqcia siq szyby kolektora z szybq o glubo5ci 4 mm

bqdzie przy duzych obciqzeniach rnniejsza niz w przypadku szyby np.3,2 mm. W zwiqzku z powyzszym,

obciq2enie wszystkich elemernt6w kolektora bqdzie mniejsze, co wptywa na wydtuzenie zywotno6ci takiego

kolektora (proFil kolektora, szczeliwo). ReasLrmujqc, zastosowanie szyby kolektora 4rnm zafniast 3,2 lub

mniejszej daje wiqkszq gwarancjq inwestorowi, du2ego wsp6tczynnika br:zpieczefrstwa wzglqpem normy, a

tym samym mniejsze ryzyko uszllodzenia podczas gradobicia w perspektywie kilkud2iesiqcioletniej

eksploatacji kolektor6w oraz mniejsze zuiycie poszczeg6lnych element6w. Nalezy parpiqtai, 2e [o

Zamawiajqcy zabezpiecza utrzymanie tzw. trwato(ci projektu dotinasowanego ze Srodk6w Ur!ii Europejskiej

ikazde wydarzenle zwiqzane z ew. uszkodzeniami zakupionych w ramach projektu urzqdzell, obciqza

Zamawiajqcego, z koniecznoSciq odlworzenia uszkodzonej inFrastruktury. Ponadto zgodnie z pf siadanq przez

Zamawiajqcego wiedzq podwyzszclna. gruboii szyby koleklora nie ma wp{ywu na sprawnofii urzqdzenia.

Zamawiajqcy okre6lii minimalny par;rmetr dcrtyczqcy sprawno6ci kolektora w dokumentacji p{zetargowej na

poziomie 84,5 % w odniesieniu do powierzchni apertury, przy czym postuguje siq rdwnie2 wiedzq, ze sq

dostqpne na rynku kolektory r62nych producen[6w o wyz:;zej sprawnodci, posiadajqce szybd o grubo6ci 4

mm.

6. Tak, Zamawiajqcy potwierdza, 2e lermometry w grupie pompowej mog,tr posiadai zakrers w[kazair od 00C

do 1600C, zgodny z zalecaniami producenta kolektor6w.

7. Zamawiaj4cy dopuszcza do zastosowania manometr w grupie pompowej o zakresie wskazafr 0-6 bar.
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dotyczqce anody tytanowej. Wedtug wied;ty

anody we wskazanych w dokumentacji

9. Zamawifjqcy nie dopuszcza obnizenia wskazanego dopuszczalnef1o poziomu mocy akustycznej. Zamawiajqr:y

podtrzyrf uje zapisy dokumentacji przelargowej dotyczqce dopusz:czalnego poziomu mocy akustycznej.

lO.Zamawifjqcy nie dopuszcza wskazanego obnizenia mocy pompy ciepta z min. 13 kW na 12,5 kVi.

ZamawifjQcy podtrzymuje zapisy dokumentacji przetargowej dotycz:qce mocy pompy ciepta min. 13 kW.

11.Zamawifiqcy wyjaSnia,2e w:;kazana tabela 1 zawiera inFormacjr: o ilo5ci instalacji pomp ciepta, za5 tabela
nr 2 wdkazkazrrje na ilo$f ponrp ciepta. Poniewaz w jednej lokiiliz:acji tj, budynku wchodzqcego w sklad
komplek[u ,,0rlik Sierakowice" w Sierakowicach przy ul. Przedszkolnej, zainstalowane zostanq dwie
powietrZne ponlpy ciepta do c.w,u o mocy 2,3 kW kazda, stqd zauwazona r62nica. Co jednak nie wplywa na
prawid danych zawartych w obu tabelach.

W z faktem, 2e udzielona odpowiedi nie powoduje nroctyfikacji treici specyfikacji
warunk6w zam6wienia, zamawiajqcy nie przedtu2a terminu r;ktadania ofert. Wszelkie
dotyczqce perminu, miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

istotnych

ustalenia
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