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dot.: postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego. l"lumer sprawy: SUE.271 .2.2019. Nazwa zadania.

Modernizacja instalacji c.w.u. budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w uiytecznoSci publicznej
poprzez dostawq i monta2 instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepta wraz z budowq
o6wietlenia ulicznego solarne6Jo i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

-7-^A^i^ - ^.rzgoonle z arc. 38 ust. ,2 ustawy prawo zamowieri publicznych (Dz. tJ.2017.1579 I.t. z p6in. zm.), w
zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre6ci r;pecyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, inFormujemy:

Pvtaniqr

1. Prosimy o potwierdzenie,2e tylko dla dwoch obiektovr Zamawi;qqcy wymaga opracowania dokumentacji
projektowej (1. Kaszubskie Cerntrum Medyczne w Sierak,owicach,.l. Budynek wchodzqcy w sktad kompleksu

,,0rlik Sierakowice", ul. Przed:szkolna), za5 pozostale oblekty do realizacja w trybie,,dostawa z montazem".

2. Prosimy o potwierdzenie,2er 10% instalacji solarnych oraz powietrznych pomp ciepta bqdzie objqtych

zdalnym monitoringiem, ktory ma na celu rejestrowernie uzyskow z pracy instalacji. W pozostatych

instalacjach dostarczenie urzq,dzen monitorujqcych nie jest objqte zam6wienia.
4 rzv nrzodminforl zam6vrlienia obiqte jest r0\'nrez przygotowanie platFormy Internetowej

przedslawiajqcej uzyski prac'y wykonanych instalacji OZE? Je(li tak, prosimy o uwzglqdnienie wyceny

platformy w osobnym punkcier Formularza ofertowego, poniewaz :siuga ta podlega 23% stawka VAT i nie

bqdzi e o b.1qia proced u rq odwrr: tnego obci qzen i a.

4. Na jakim etapie przetargu/ reralizacji prac bqdzie znana doktadna ilo(ci BeneFicjeniow, kt6rzy wezmq dziat

w projekcie. Wykonawca chr:iafby jak najbardziej rzetelnie sk,alkulowai mozliwo(i ewentualnei

rezygnacji Beneficjent6w, z kL,crych Zamawiajqcy przewiduje, iz moze to byi nawet ito(i do 10%.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze dla instalacji wykonywanyr.h dla prywatnych BeneFicjentow, w rozliczeniu z

Wykonawca, stosowana bqdzir: zasada odwrotnego obciqzenia.

6, Prosimy o wskazanie instalacji, ktore pozoslanq po okresie lrwatoSci projektu dalej wtasnosciq

Zamawiajqcych - Gmin.

7. Na jakim etapie postqpowania przetargowego Zamawiajqcy wymaga przedstawienia dokumentacji

technicznej gl6wnych urzqdzeln wchodzqcych w sktad system6w oze ? r{
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8. Czy Zamawiajqcy rozwa2at podzielenie przetargu na czqici? W rrbecnym opisie i wymaganiach, zadna z

firm Wykonawczych moze nie posiadac mozliwosci przystqpienia do takiego postqpowania, w

zwi4zku z czym projekt mo2e zostai niezrealizowany.

9. Czy zamawia.lqcy dopuszcza modut fotowoltaiczny o nastqpujqcych paramertrach:

- Moc nominalna: 280W,

- Sprawnosi:17,21 o/o,

- Tolerancja mocy: 013%,

- Napiqcie Vmpp: 31,67 V,

- PrEd lmpp 8,84 A,

- Napiqcie Voc 39,07 V,

- Prqd lsc 9,23 A,

- Waga 18,6 kg,

- Wym iary 1 640mm/992mm/40mm.

10. Prosimy o wyjaSnienie co zamawiajqcy rozumie przez stwierdzenie rrapiqcie prqdu w
akumulatorach zelowych? Czv chodzi Zamawiajqcemu r:hodzi o napiqcie elerklryczne ?

11. Czy Zamawiajqcy dopuszcza rnontaz akumulatorow zelowych na stupie?

12. lle instalacji dla o(wietleni;r ulicznego bqdzie instalar:jq hybrydowq ( totowoltaiczna i turbina), a ile
instalacjq Fotowoltaicznq ?

13.Czy Zamawiajqcy posiada inne wymagania odno6cie oswietlenia ulicznego czy tylko te zawarte w STW;gRr
14. Czy Zamawiajqcy zezwoli, aby Wykonawcy przedktadajqc reterencje wskazywali prace albo z spetnieniem

d:npon zakroctt ilo6ciowego zgodnego z SIWZ altro wartos,:iowego? Np. Czy Zamawiajqcy uzna za-* '-o-
akceptowalne je(li Wykonawca przedstawi co najmniej jednq dostawq polegajqcq na dostarczeniu pomp
r-ipnl: n tz-tnoi wartoSci 2100 000 zt, ale mniejszej iloici urzqdzen niz wymagane w SIWZ oraz gdy
Zamawiajqcy przedstawi dostawq z montazem 201 ponrp ciep{a o warto(ci 1 900 000 zl?. Obecne
,^,,,'n ^d^^;- 7--wymaganra zamawiajqcego sE bardzo wygorowane co moze uniemo2liwii udziat potencjalnym

Wykonawcq w przedmiotowy'm postqpowanru.

15. Prosimy o ponownE analizq zapisow dotyczqcych wyrnagan rvobec kadry Wykonawcy. Obecne zapisy
wymog6w sq bardzo wymagajqce. Prosimy o odniesienie siq do nastqpujqcych sugestir dopuszczeni izmian
w wskazanym zakresie SIWZ:

a) Prosimy o potwierdzente, 2e Zamawiajqcy uzrra za prawidtowe przedstawienie

Koordynatora dostawy powietrznych pomp ciepia (osoba 03 w SIWZ), ktora posiada

odpowiednie do6wiadczerrie lub/ icertyFikat Europe.lskiego Systemu Szkolen iCertytikacji Instalatorow
Pomp Ciepfa (EUCERT) lub/i certyfikat UDT instalaro-a pomp ciepta.

b) Prosimy o potwierdzenie, ze kierownik w specjalnoSci konstrukcyjno-br-rdowalnej (osoba 06 z SIWZ)

moze posiada( uprawnienia w ograniczonym zakresie.

c) Prosimy o zmniejszeniet zakresu wymaganego do6wiadczernia dla poszczegolnych osob

przynajmniej o polowq. N
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16. Prosimy o informacjq jakie,Cokumenty i na jakim etapre Zamarviajqcy bqdzie wymagat dla potwierdzenia
doSwiadczenia kadry Wykonawcy.

17. Prosimy o potwierdzenie zer w razie konieczno(ci pc,prowadzenia ins[alacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opinii kominiarskir:j lezy po stronie beneticjenta.

18. Prosimy o potwierdzenie ze w razie koniecznoSci wyt<onania elventualnych instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Berneficjenta.

19'Prosimy o potwierdzenie, 2er dostqp do sieci internr:tr:wej na potrzeby monitoringu instalacji lezy po

stronie Uzytkownika instalac.ii ?

20'Prosimy o zmianq liczby egzemplarzy dokumenLacji projektowych wykonawczych/powykonawczych,
protokolow odbioru. Majqc na uwadze dbanie o :irodowisko w przednriotowym zadaniu prosimy o

dopuszczenie przygotowania dokumentacji w 1 egzemplarzu 'w tormie papierowej oraz l egzemplarz w
formie elektronicznej dziqki czemu kazda z zainteresowanych stron bqdzie miala do niego dostqp, a

oryginat zostanie po odbiorach przekazany Zamawiajqcemu.

2l.Prosimy o potwierdzenie, ze rrkres rqkojmi dla kazdej z czqsci zam6wienia to 5lat.
22.Prosimy o informacje ilu oborruiqzkowych przeglqdow g'nvarancyjnlrch wymaga Zamawiajqcy od

Wykonawcy w okresie gwararrcyjnym.

23.Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezv obowiqzek wystawienia Faktury za wykonane prace

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

24.Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku zapisow dokurnentacji (SIWZ, UMOWY) niezgodnych z

obowiqzujqcymi przepisami, ilamawiajqcy zgadza siq;l Wykonavrrcq,2e nie tymi przepisami powinni sjq
poslugiwai, lecz aneksowa( zapisy, tak aby byty zgodne :l literq obowiqzujqcego prawa (nawet po

zawarciu umowy bez wczesniejszych uwag).

25.Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualny zakup i montaz grzatki elektrycznej lezy po stronie Beneticjenta.
26.Prosimy o potwierdzenie, 2el zakup i montaz reduktora ci5nienia nie lezy po stronie BeneFicjenta.

2T.Prosimy o poiwierdzenie, 2e podtqczenie 96rnej wq2ownicy le2y po stronie Wykonawcy, zaS zakup
p0mpy z wymaganym osprzqtem, rurami, izolacjq i czujnikanri le2y rar gestii Beneficjenta.

28.Czy opinia kominiarska jest rvymagana przy przeprowaclzeniu rur solarnych, przewodow [otowoltaicznych
przez wolny kanal wentylacy.iny? Jesli tak to prosimy o potwierdzenre, ze jej uzyskanie lezy po stronie
Ben eticjen ta.

29. Prosimy o potwierdzenie 2e Zamawiajqcy dopuszcza porrpy solarne dwudrogowe.
30.Prosimy o potwierdzenie, 2e montaz zaworu antyska2eniowego lezy po stronie Uzytkownika/Wta6ciciela

budyn ku.

31. Dla wszystkich czqSci prosimy o potwierdzenie, ze przygotowanie instalacji elekirycznej zgodnie z

wytycznymi Wykonawcy, dla podiqczenia inslalacji lezy po stronie UzytkownikaAVta6ciciela budynku.
32. Prosimy o potwierdzenie, ze jesli wyniknie koniecznosi monta2u instalacji na gruncie po stronie

UzytkownikaAVta6ciciela bud'ynku le2y przygotowanie poCtoza i postumentu pod montaz kolektorow.
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3S.Prosimy o p0twierdzenie, ze wzmocnienie konstruflcji dachu pod montaz instalacji lezy po stronie
Ben ef icjen ta.

34.Prosimy o informacje czy n,zakresie przetargu znajclulq siq obiekty objqte ochronq konserwatorskq luo
obiekty zabytkowe. Je(li takir: obiekty wystqpujq wnosimy o udostqpnienie ich listy.

35.Prosimy o intormacje czy Zamawiajqcy zamierza ubezpieczyi instalacje przed uszkodzeniami
niezwiqzanymi z wadliwym rnontazem.

36.Prosimy o potwierdzenie, ze je2eli sterownik solarny ma rrubudowanq pamiqf nie ma obowiqzku
monlowania dodatkowej kastry pamiqci SD lub micro !iD.

3T.Prosimy o potwierdzenie, zer Zamawiajqcy wydluzy termin realizacji zadania jezeli na 2 tygodnie przeo

zakonczeniem terminu nie bqdzie kompletnej listy uczes[nikow projektu.
38.Prosimy o potwierdzenie, ze rCoprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia monta2u podgrzewacza CWU

lezy w gestii WtaSciciela budynku.

39.Prosimy o potwierdzenie, zer Zamawiajqcy nie wymaga zapewnienia obslugi geodezyjnej prowadzonych
prac je:5li odpowiednie przepi:;y nie narzucaj4 takiego v/ymogu.

40' Prosimy o potwierdzenie, zer Zamawiajqcy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowq ani zgtoszenia
je6li odpowiednie przepisy dotyczqce montowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepta nie
stawiajq takich wymagan.

4l.Prosimy o potwierdzenie, ze Zlamawiajqcy nie stawia vl,yt.ycznych w zakresre zatrudnienia przez Wykonawcq
pracownikow na umowQ o pracQ.

42. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy nie wymaga, aby Wvkonawca oznakowat instalacje zgodnie z

zasadami RP0. JeSli wymagiinia sq inne prosimy na tym etapie podat wielko6i, typ (naklejka, tablica,
etykieta itp.) ilos( wymaganych oznakowania dla zadarria.

43.Prosimy o potwierdzenie, ;2e Wykonawca wypetniajqc JEDZ moze wypetnii wytqcznie czqsc alta
odpowiedniego rozdziatu jako wstqpne oswiadczenie do oierty.

44.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy nie wymaga wykonani;L dokumentacji powykonawczej prolektow.

45.Prosimy o poiwierdzenie, ze Wykonawca nie ma obowi;lzku pro'ruadzenia dziennika budowy jeili odrqbne
przepisy tego nie wymagajq.

46.Prosimy o polwierdzenie, ze r:lo przetargu zostanq dopuszczone takze systermowe rurociqgi dedykowane dta
instalacji solarnych wykonane ze stali nierdzewnej o glruboSci mm 2mm osiqgajqce wytrzymatosi izolacji
wiqkszq niz 200'C oraz posiadajq izolac.lq o przenikalno$ci cieplnej lambda nie wiqkszej ni2 0,031 W(mK)
oraz grubo(i nie mniejszq ni:Z 13 mm.

47. Prosimy o potwierdzenie, ze.iezeli kolektor posiada moc w 30K vuynoszqcal 1768 W, czyli wystarczajqcq do
zachowania efektu ekologiczrrego - czyli jedynego parametru ro;lpatrywanego przez Urzqd Marszatkowski
woj.Pomorskiego, do przertargu zostanie dopuszczony kolektor o wspotczynniku strat ciepta a1

wynoszqcym nie wiqcej ni2 3,93 Wlm2K. Pragniemy zaznaczy( i:e to zaledwie r6znica 2% wspolczynnika
odbicia w stosunku do parametru w dokumentacji jednak dziqki przychyleniu siq do naszej proSby

a)
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Zamawiajqcy przede wszystkim dopuici do postqpowani;r polskiego produr:enta oraz zyska dodatkowo 30%

wiqcej mocy. Pragniemy poinformowai,2e wspotczynniki strat ciepta powinno siq rozpatrywac razem ze

wspotczynnikiem a2, ktorego wartoS( przy fteczonym krrlektorze jest duzo mniejsza nii: w dokumentacji i

wynosi 0,015 Wm2K2. Preilgniemy przypomnie( Zam.rwiajqcernu, 2e nie powinien s;ztucznie blokowai
potencjalnych wykonawcow, ktorzy chcq promowa( polskich a rie zagrarricznych produLcentow. Na chwirq
obecnq 2aden produkt polski nie spetnia wymagair opisanych xzez Zamawiajqcego, t:ym samym ciqzko
pozyskane pieniqdze z Unii liuropejskiej zostanq z po$,rotem odeslane za granice co jest zachowaniem
nielogicznym. Reasumujqc urnosimy o potwierdzenie, ze je2eli kolektor posiada moc w 30K wynoszqcq
1768. W do przetargu zostanie dopuszczony kolektor o wsp6tczynniku:strat ciepta a1 wynoszEcym nre

wiqcej niz 3,93 Wm2K.

4S.Prosimy o wykreslenie dtugo(ci i szerokosci kolektora lub dodanie odchytki +3%. Wpi:;ywanie dtugoici i

szerokosci kolektora nic nier wnosi pr6cz jawnego blokowania innych producent6w patrz oFerentow.

Dopuszczenie innych producr:ntow tak2e tych produkujqcych na terytorium Rzeczypospolitej z polskim
kapitafem pozwoli obni2yc cernq przetargu oraz dopu(cii wiqkszq liczbie ofr:rentow.

49.Prosimy o potwierdzenie, ze zarowno do pomp ciepta jak i zbiornikow solarnych Zamawiajqcy dopuszcza

an00q magnezowE.

50.Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy dopuszcza zastosorrvanie a przewodach CWU i ZW rurv z

tworzywa PP stabi (polipropylen).

5l.Prosimy o potwierdzenie, ze demonta2 istniejqcego porlgrzewacza CWU dla pompy ciepta iinstalacji
kolektorow jest w gestii Wtasciciela budynku.

52. Prosimy o potwierdzenie,2e przy podgrzewaczu solarnym pod.fqczenie gornej wqzownicy le2y po slronre
Wykonawcy, natomiast zakup pompy z wymaganym osprzqlem, rurami, i::olacjq iczujnikami lezy w gestii
Benefi cj en ta.

53. W przypadku kolektorow sfi:necznych prosimy o potwierdzenie, ze doprowadzenie podwojnego gniazoa

elektrycznego z uziemieniem w miejsce posadowienia zbiornika lub pompy ciepta jest w gestii Wta:iciciela
b udyn ku.

54. Prosimy o wskazanie ile insl:alacji pomp ciepta i kolekt.or6w nalezy podtqczyi do monitoringu oraz ze w
nnzosialvch insfalaciach kfrirp nip hpda sirrTvr dn mnniinrinsrr nip lrzphr v,ilirztt In nForr-,, ^,-Pv4vJrqr)LII IrrJrq,qrJqLrr' r\\.,Jrc rilc u\uL{ rruaru uv 'Iuilt__....o_ ,1/llLZdL UO 0fglty 0faz

wbudowywai na kazdej instalacji modemu komunikacyjnego.

55. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy wymaga wykr:nania odwiertu na zewnqlrz budynku dla czerpni
natomiast wyrzutnia dla ponrpy ciepla moze odbywai siq w pomieszczeniu.

56. Prosimy o potwierdzenie czv Zamawia1qcy dopuszcza pompQ cir:pta niezintegrowanq zbiornikiem - takre
rozwiqzanie jesI duzo lepsze gdyz wpasowuje siq do wiqkszo:ici koltowni, kt6re na ierenie gminy
Sierakowice oraz gmin partnerskich w wiqkszo:ici sq niskie.

q7 rar>t vriovcz: ils(f Zamawiajqcych zwraca uwagQ jak du2e znaczenie dla koszt6w crferty ma warto:ii
procentowa wymaganego zabezpieczenia. Zamawiajqcy ktorzy korzystajq rownie2 z r.r5{ug Towarzystw

Ubezpieczeniowych znajq stararki kosztow ubezpreczen i marze naliczane dla Przedstawicieli TU. Coraz u_r
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czqstszq praktykq jest modyFikacja zapisow SIWZ i umowy zmnir:jszajqca wym69 zabezpieczenia nawet do

3 % warto(ci brutto zadaniil. Prosimy Zamawiajqcego o ponownq analizq dokumentacji izmniejszenie
wymaganego zabezpieczenia, do 5% warto5ci oferty. Tego typu rozwazania sq tym barctziej zasadne ze

wzglqdu na zakres przedmio[owego zamowienia.

58, Prosimy o potwierdzenie, zr: protokot odbioru koncowergo inwestycji moze zostai podpisany po terminle
realrzacji zadania.

59. Prosimy o potwierdzenie,;ie kosztorysy dla poszczeg6lnych inslalacji mogq byt w'ykonane w [ormie
t t nrnczrznnoi

60. Prosimy o uwzglqdnienie vl'umowie mo2liwo6ci takturowania czqsciowego min. 1 raz na miesiqc lub

kwartat. Fakturowanie czqsr-iowe zapewni Zamawiajqcemu mozliwo6i wiqkszej kont"roli Wykonawcy i

wychwycen i u ewentualnych uchybien.

61. Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy nie wymaga

obiekt6w, poniewaz prace realizowane sq w tormule -
odpowiednich zapisow z par. 5 wzoru umowy.

62.W zwiqzku z taktem, ze stwr:rzenie platFormy internetowej za po:irednictwem, kt6rej prrezentowane bqdq
dane z monitorowanych insteLlacji nalezy do obowiqzkow Wykonawcy sugerujemy Zamalviajqcemu dodanie
w formularzu ofertowym oddzielnej pozycji cenowej dla tej czq:ici zam6wienia, poniewa2 opodatkowana
jest ona stawkq VAT podst,awowq tj. 23% i nie mo2na jej w{qczyi do zadnej z wyrnienionych pozycji

wymienionych w czqici ceno\i\/ej formularza oFertowego.

63.W zatqczniku nr 4 - opis przedmiotu zam6wienia - zestavvienie ek:ment6w instalacji solarnej do
przygolowania cieptej wody uzytkowej- na koncu ka2dego opracowania dLa danel lokalizacji gdzie ma byi
montowana instalacja solarn;r znajduje siq tabela,,Zestawienie elementow instalacji solarnej" gdzie w pkt.

3 Zamawiajqcy wpisuje jako r:lement instalacji solarnej Grupa solarna - ilo6i 1 kpi., ptzy czym w pkt. 5, 9,

10,11, 12, 13, 19 opisuje urz;ldzenia/armaturq, ktora wchodzi w :;ktad grupy solarnej, tj.:
-pompq obiegowq uktadu solarnego dwudrogowq z separatorem powietrz;r o wydajno(ci 0,5 - 51/ min - 1

)ZL.

-zawor bezpieczenstwa membranowy instalacji solarnej :yp SYR 1915lub rownowazny P0=6 bar na temp.
Maks 140 'C, db. 15 mm - 1 szt.

- termometr instalacji solarnej 0-170 "C - 1 szt.

- manometr instalacji solarnej zakres 0-10 bar - 'tr szt.

- zawor odcinajqcy kulowy dn. 15 mm przystosowany do pracy z glikolem 40% oraz temp. Maks. 130"C pN

10 - 2 szt.

- zawor zwrotny dn. 15 mm przystosowany do pracy z glikolem 40% oraz na temp. Maks 130"C, PN 10 j
)ZL.

- zawor do napetniania oraz opro2niania instalacji solarrrej - 1 szt.

wykorrania wizji lokalnych dla poszczegolnych

dost;rwa z montazem. Wnosimy o usuniqcie

a
c
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Prosimy o potwierdzenie,2e w'ymienione wy2ej elementy stanowiq wyposazenie Solarnej Grupy pompowel 
i

zamawiajqcy nie bqdzie zqdat dublowania tych urzqdzen/ materiatorru w inslalacji solarnej.
64. Prosimy o potwierdzenie,2e wskazanie w zestawieniu element6w instalacji solarnej typu S dla naczyn

przep0nowych wzbiorczych sr:larnych nie jest wiq2qce rilil Wykonawcy, poniewai r62ni producenci roznre
nazywajq produkowane przez siebie naczynia. Literkq 5 oznacza swoje nar:zynia tylko jeCen z producentow
naczyh solarnych.

65' Prosimy o potwierdzenie,:Ze wskazanie w zestawieniLr elementow instalacji solarnej typu D dla naczyn
przeponowych wzbiorczych do instalacji c.w.u. nie jest w,iqzqce dla Wykonawcy, poniewaz ro2ni producencr
ro2nie nazywajq produkowane przez siebie naczynia. Literkq D oznacz,a swoje naczynia tylko jeden z
producentow wodnych.

66.Prosimy o potwierdzenie, ze llamawiajqcy dopuszcza kolektory wvkonane lv technologii nieszanej tj. mied2
- aluminium, czyli uklad hvdrauliczny wykonany z miedzi, a wysokosr:lektywny absorber wykonany z
aluminium.0graniczenie Zanrawiajqcego wprowadzone odpowieclziq na pytanie nr 1zctn. 11 marca 2019
r nnlpoei:ro n: wymaganiu zastosowania kolektor6w wykonanych w caioSci z tych si;rmych materialow
wprowadza ograniczenie w kwestii mozliwosci zao[erowania kolektorow produkolvanych w innych
uznanych technologiach. Nadmieniamy ,ze jakoSi kolektorow protwierdzajq badania przeprowadzone na
zgodno5c z wym;lganymi w SIWZ normami, kt6re to dajq pevrno6i, ze Zamawiajqcy otrzyma produkt,
ktorego jako5( zo:;tata poiwierrdzon a ptzez niezale2ne jednostki c:rtytikujqce . Zaznaczy( nalezy ponadto, ze

w pierwotnej wersji SIWZ, ktora ukazata siq na stronie Zanrawiajqcego zostaly podane nastqpujqce
wymagania odnoi;nie przedmiotowej kwestii:

- konstrukcja rur absorbera w uktadzie harfowym lub meandrowym z rur miedzianych
- absorber kolektora zostanie wykonany z aluminium lub miedzi z powtokq wysokoselektywnq Wnosimy

zatem o przywrocenie zapisr:w z pierwotnej wersji Sl'vVZ w kwestii materiatow z ktorvch ma zoslac
wykonany absorber i uktad hydrauliczny kolektora.

67.W tabeli ,,zestararienie elemr:ntow instalacji solarnej" w poz.21 wynrienia siq Tarczowy termometr
analogowy - szt. 1. Prosinry o informac.lQ, czy termr:metr tern ma sLanowic wypo::;azenie zasobnika
solarnego, czy tez:jest to jakis dodatkowy element wyrnagany w instalacji. Jesli ma byi to dodatkowy
element prosimy o informacjrT do jakiego celu ma byc wykorzystany w instalacji solarne.;.

68' Wnosimy o dopu:;zczenie do zastosowania pomp ciepta do c.w.u. o mocy akustycznej w pomieszczeniu ni
wiqkszej ni2 59 dE| zgodnie z normq En 12102.

69. Wnosimy o mozliwosi zastosowania w solarnych grup,rch pompowych termometru in:;talacji solarnej o

zakresie lemperatur 0-160"C.

0dpowiedzi:
1. Zamawiajqcy dokonat wyjafnien izmiany opisu przedmir:tu zamriwienia w lym zakresie, odpowiadajqc na

pytanie nr 12 z dnia 11-03-2019r.
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2. Zamawiajqcy potwierdza,Zet 10% instalacji solarnych i instalacji powietrznych pomp ciepia ma zostac
objqtych monitoringiem. Dokladna ilo6i instalacji objqtych monitoringiem zostata wskaz:ana w zat. nr 4 oo

5IWZ.

3. Zamawiajqcy potwierdza 2e, przygotowanie oraz wdrozenie platformy intranetowej nalezny do zakresu
zadania. Koszt przygotowania i wdrozenia ww platfcrrny nale2y uwzglqdnii w poz:ycji ob)qtej 23 %

podatkiem VAT tormularza ol'ertowego.

4. W celu wyliczenia ceny otertowej nalezny przyl4l 2e zrealizotuany zostanie petny zakres zamowienia.
Zamawiajqcy nie dysponujer na ten moment wiedzq o ewentualnych rezygnacjach beneficjentow. W
interesie zamawiajqcego je:;t zrealizowanie calosci zadania,;r zapis vr SIWZ dotyc;lqcy ewentualnego
zmniejszenia zakresu zadania zostat zmieszczony na wypadek braku mozliwo:ici znalezienia dodatkowych
beneFicjentow w przypadku trraku mo2liwo(ci realizacji montazy u pierwotnych uczestnik6w prolektu.

5. Zamawiajqcy dokonai ju2 r,v'yja:inien w tym zakresie udzielajqc odpowiedzr z dn. 1'j marca 2019 r. na
pytanie nr 27;

6. Zgodnie z zasadami dofinansowania wszystkie instalacje wykonane w ramach realizac.ji projektu na czas
trwato(ci projektu pozostajq wtasno:iciq Gmin. Po okresie trwatoSci projeklu wtasnosciq Gmin pozostanq: .

Budynek,,0rlika" przy Szkr:le Podstawowej nr'1 w Sierakowicach, budynek Kaszubskiego Centrum
Medycznego oraz wszystkie latarnie uliczne.

7. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat Vl pkt. 7

8. Zamawiajqcy nie podzieli n;i czq:ici zadania inwestycrljnego, poniewa2 wyb6r.lednego wykonawcy dla
catego zadania daje pewno(i realizacji zadania w jednym :erminie ipozwoli uniknqc powtorzenia
procedury przetargowej w przypadku gdyby na realizacje jakiejs czqSci :lamowienia nie wptynqia zadna
o terla.

9. Zamawia.iqcy podtrzymuje parametry opisane w SIWZ iS;TWiOR clotyczqce wymogow osvuietlenia ulicznego.
Za wyjqtkiem parametrow dle akumulatora zelowego- c minim:ilnych pojemno:ici nie rnrniejszej niz2 szt.
po 55 Ah. napiqcie prqdu 12 '/.

10. Tak, Zamawiajqcy potwierdz;r. Zapis odnosi siq do napiqr:ia erektrycznego.
11. Zamawiajqcy nie dopuszcza monla2u akumulatorow zelowych na srupie.
12. Zgodnie z zapisami SIWZ i STW|0R. Doktadne iloSci zostaty podane w tre(ci STWI0R pkt.1.3.3. tabela 1.
13. Zamawiajqcy podtrzymuje parameiry opisane w SIWZ iSTWiOR clotyczqce wymogow osr,rrietlenta ulicznego.

Za wyjqtkiem parametrow dla akumulatora zelowego- o minimalnych pojemnosci nie mniejszej ni22 szr.
po 55 Ah, napiqcie prqdu 12 '/.

14. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy dotyczqce spetnienia warunku doiwiadczenia opisane vr rozdziale V SIWZ
15. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczqce wymagan wobec kadry Wykonawcy,;ralezy mu bowiem

na realizacji zadania przez w'lkwalitikowanq kadrq z odpowiednirn do6wiadczeniem. Ponadto zamawiajqcy
intormuje,2e w odniesieniu do kierownikow robot wskazanych rn, rozdz.Y par. 1 ust. 2 pkt b) lit ii tir 04,
05 i06 SIWZ Zamawiajqcy in1'ormuje,2e nie postawiono wymogu posiadania uprawnien bez ograniczen.

16. Zamawiajqcy bqdzie wymag;ri dokumenlow potwierdzalqcych uprawnienia i do(wiadczenie kadry przed
podpisaniem umowy zgodnie z zapisami rozdziatu XIV SIWZ. WczeSniej 'Wykonawca slltada odpowiednie
oSwiadczenie w tormularzu JE|DZ.

17. Zamawiajqcy zezwala na prclwadzenie przewodow solarnych jedynie wolnymi inie uzywanymi kanatami
wenlylacyjnymi i kominowymi. Uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronre Wykonawcy.
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18. Zamawiajqcy dokonat juz lvyja6nien w tym zakresie udzielajqc odpowiedzi na pytanie nr 15 z dn. 11
marca 2019 r.

19. Zamawiajqcy potwierdza ze dos[qp do sieci internetowe; na potrzeby monitoringu instalacji lezy po slronie
U2ylkown ika i nstalacj i.

Zamawiajqcy wyraza zgodqr na wykonanie dokumentacji porn'ykonawczej w 1 egzemplarzu w formie
papierowej oraz wymaga wersji elektronicznej przedmiotowej dokumenlacti.
Zamawiajqcy potwierdza,2e,ckres rqkojmi dla ka2dej cze:ici zamowienia to 5lat.
Zgodnie z zaleceniami produr_ent6w dostarczonych urz4czen.
Zamawiajqcy potwierdza. Natomiast Zamawiajqcy infornruje rowniez, ze wystqpi o wydanie interpretacji
indywidualnej do Krajowe Informacji Skarpowej w kwestii koniecznosci zastosowania procedury
odwrotnego obciqzenia VAT, przy czym Zamawiajqcy przewidziat ewentualnq zmianq umowy w tym
zakresre.

24. ZamawiajEcy we wzorze umowy w par. 11 przewidziat i wskazat przeslanki do zmiany umowy.
25. Zamawiajqcy potwierdza, ze ewentualny zakup grzatki elektrycz:nej do instalacji solarnych lezy po stronie

beneficjenta. Zgodnie z zapisami STWi0R w przypadku powietrznych pomp cieptq podgrzewacz c.w.u.
zasobnikowy nalezy wyposa2yi grzafkq elektrycznq o mocy co najmniej ,1,5 

kw.
26. Zamawiajqcy inFormuje, ze zakup i monta2 reduktora r:i6nienia na we.i6ciu lezy po stronie wtaSciciela

nieruchomoSci w przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalne.i koniecznosci zastosovrania reduktora ze
wzglqdu na wysokie ciSnienie wody.
Podtqczenie gornej wqzownicy zasobnika solarnego le2y po stronie Wykonawcy, zakup pompy obiegowej
lezy rowniez po stronie Wykorrawcy w odniesieniu do instalacji, ktore takowej pompy nie posiadajq.
Zamawiajqcy dokonat juz wyja5niefr w tym zakresie udzielajqc oclpowiedzi na pytanie nr 17.
Zamawiajqcy zgodnie z zapisami SIWZ wymaga zastosowania pomp solarnych dwudrogcwycn.
Monta2 zaworu antyska2eniorvego le2y po stronie Wykonawcy.
Zamawiajqcy dokonal juz uryja(nien w tym zakresie udzielajEc odpowiedzi na pytanie nr 18 z dn. 11

marca 2019 r.

Je5li wystqpi koniecznos( n'r,cntazu kolektorow na gruncie kosz:t przygotowania podfoza lezy po stronie
wfaiciciela nieruchomosci.
Zamawiajqcy potwierdza ze wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaz instalacji le2y po stronie

wta:iciciela n ieruchomoSci.

1l

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34. Zamawiajqcy potwierdza, ie sq dwie takie nieruchomrsci sierakowice
slarowiejska 1 8 (pozytywna opinia Powiatowego Konserwatora Zilbytk6w

ul. Dworcowa 12 i Kietpino ul

lv Kartuzach).
35

36 vubudowanq pamiq( nie ma obowiqzku

Zamawiaiqcy potwierdza, patrz odp, na pytanie nr 18 z dn. 11 marca 2019 r.
Zamawiajqcy wymaga zapewnienia obstugi geodezyjnej rv zakresie dostawy i montazu o:iwietlenia
u l I czneg0.

40. Zamawiajqcy potwierdza2e rrie bqdzie wymagai uzyskania pozwclenia na budowq ani zgtoszenia jeSli
odpowiednie przepisy nie stawiajq takich wymagari.

Zamawia.lqcy potwierdza ze planuje ubezpieczyi instalacje.
Zamawialqcy potwierdza, 2e- le2eli sterownik solarnv ma
montowania dodatkowej kart,y pamiqci SD lub micro SD.

Zamawiajqcy nie wydtuzy terrrinu realizacji zadania.37

38.

39.

c
f.
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41. Zamawiajqcy nie stawia wyrnogu w tym zakresie.
42. Tamawiajacy nie stawia wynnogu oznakowania instalacji zgodnie z zasadami Rp0.
43. Nie. Nalezy wypetnia wszystkie wymagane sekcje JEDZ.

44, Zamawiajqcy bqdzie wymagat przedtozenia dokumentacji powykonaw,:zej zgodnie z SIWZ w formie
ttzondninnoi i zr3k6gplswanej przez Inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajqcego.--b--'

45. Zamawiajqcy potwierdza brak obowiqzku prowadzenia dziennika budowy.
46. .Zamawiajqcy opisai wymogi dotyczqce rurociqgow solarnych w tlokumentacji SIWZ i podtrzymuje zapisy w

tej kwesiii.
47. Zamawiajqcy podtrzymuje wy'magania dla kolektora zawarte w slwZ i sTWloR.
48. Zamawiajqcy w dokumentac,ii SIWZ podal wymiary kolektora jako maksymalne. Zamawiajqcy nie ogranicza

konkurencji poprzez podanir: wymiar6w maksymalnych, a jedynie oczekuje dostawy kolektora, ktorego
wymiary umozliwiq jego swobodny bezpieczny montaz, tym bardziej,2e w wielu przypadkach przestrzen
dla montazu kolektorow na budynkach jest ograniczona.

49. Zamawiajqcy nie dopuszcza zas[osowania anody magnezowej w zasobrnikach solarnych. W przypadku
zasobnikow pomp ciepta dopri157673 siq zastosowanie anody magnezowej, ale Wykonawca jest zobowiqzany
bez dodatkowych oplat dokonywai wymiany anod magnezowych w podgrzewaczachr c.w.u. zgodnie z
z:lproni:mi nrnrts696113, ale nie rzadziel ni2l raz w okresie gwarancji. W przypadku wy,konania wytqcznie
JednorazoweJ wymlany anod magnezowych Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i gwanancyjn4 do konca
okresu gwarancji.

50' Zamawiajqcy dokonat ju2 r,r.yja:inien w tym zakresie udzielajqc odpowierdzi na pytanie nr 17 z dn. 11
marca 2019 r.

ql 7a^A^i^ - -^^;-^,r r. r.goonle z zaptsami SIWZ denrontaz istniejqcego zasobnika lezy prr stronie Wykonawcy.
52 Zamawiajqcy dokonal juz wyja:inien w tym zakresie udzielajqc odpowiedzi na pytanie nr 27.
53. Po stronie Wykonawcy lezy rCoprowadzenie zasilania w energiq elektryc:rnq zgodnie z DTR do urzqdzen

wykazanych w projekcie, w tym grupy solarnej iregulatora solarnego. Obwod zasilania elektrycznego
"/'-.|'^i ;^-!^l-urzqozen tnstatacji solarnej musi byc zabezpieczony ochronq przeciwporazeniowil dodatkowq np.
wyt4cznikiem roznicowo-prqdowym. Ponadto, Zamawiajqcy dokonal juz wyjaSnien w tym zakresie
udzielajqc odpowiedzi na pyta.nie nr 18 z dn. 11 marca 2019 r.

54' Czq6ciowo Zamawiajqcy dokonat juz wyjaSnien w tvm zakresie udzielajlc odpowiedzi na pytanie nr 2.
Modufy komunikacyjny Wykonawca ma obowiqzek dostarczyi tylko do instalacji podtqczanych do
monitoringu. Zamawiajqcy ws;kaze lokalizac.le gdzie ma zostai za nstalowany monitoring.

55. Zamawiajqcy podtrzymuje w)/magania zawarte w SIWZ.

56. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ w kwestii parametrow dotyczqcych pomp ciepla.
57. Zamawiajqcy dokonai ju2 w),ia5nien w tym zakresie udzielajqc cdpowiedz:i na pytanie 2.6 z dn.11 marca

zu tY (.

58. Zamawiajqcy podtrzymuje wy'rnagania zawarte w Projekcie umowy stanowiqcy zatqcznik do SIWZ.
59. Zamawiajqcy potwierdza 2e forma uproszczona jest wystarczajqc;1.
60. Zamawiajqcy podtrzymuje wvmagania zawarte w SIWZ oraz w projekcir: umowy w k,westii piatno(ci i

fakturowan ia.

61. Zamawiajqcy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ w kwestii wizji lokalnych.
62. Zamawiajqcy udzielit odpowiedzi pkt 3 niniejszych odpowiedzr.
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63' Zamawiajqcy potwierdza, zer wymienione w zadanym pytaniu elermenty stanowiq wypos,azenie solarnej
Grupy Pompowej iZamawiajqcy nie bqdzie Zqdat dubiolvania tych urzqdzeir / miteriatow w instalacji
solarnej jezeli zostanq one !\/szystkie umiejscowione w solarnej grupie pornpowej.

64' wskazana w dokumentacji przetargowej nazwa typu naczynia pfzeponowego wzbiorczego solarnego nie
lest wiqzqca dla Wykonawcy

65' wskazana w dokumentacji przetargowej nazwa typu naczynia przeponowego wzbiorczeglo do instalacji
c.w.u. nie jest wiqzqca dla Wykonawcy.

66' Zamawia.lqcy udzielajqc w rjn. 11 marca 2019 r. odpowiedzi na zadane przez wykonawcow pytania niemiai na celu ograniczenia konkurencji dlatego tez powraca do pierwotnych zapisow slwz tj. wymaganrad0tyczEce materiatow z jakich majq byi wykonane absorber i ukiad hydrauliczny kotektora sq nastqpujqce:- konstrukcja rur absr:rbera w uktadzie hartowym lub meandrowym z rur miedzianych- absorber kolektora zostanie wykonany z aluminium lub miedzi z powtokq wysokoseiektywnq.
67 ' Zamawiajqcy potwierdza, ze tarczowy termometr analogowy wskazany w poz. 21 zestawienia elemeniow

instalacji solarnej ma stanourii wyposazenie zasobnika sorarnegcr.
68' Tak' Zamawiajqcy dopuszcza do zastosowania pompy ciepta do c.w.u. o mocy akustycznr:j w pomieszczenru

nie wiqkszej niz 59 dB zgodnie z normq En 12i02 rub rownowazne.
69. Patrz odp. nr 6 do odp. z dn. 13.03.2019 r.

w zwiqzku z faktem, 2e udzielona odpowiedi nie powoduje modyfikacji treici
warunk6w zam6wienia. wszelkie ustalenia dotyczqce sktadania i otwarcia
zmian.

specyfikacji istotnych
ofert pozostajq bez

Kierown i k Zamawiajqcego
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