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Wszyscy wykonawcy

WYJA$NIENIA TR[$CI SIWZ

d0t.: poslqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 5U8.271 .2.ZA1.9, Nazwa zadania:
Modernizacja instalacji c.w.u. Poprzez dostawq i monta2 instafiacji kolektor6w stonecznych,
powietrznych pomp ciepta wrazz budowq oSwietlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach
Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

Tsndnio z artL6vu,,,s . o,.. 38 ust. 2 uslawy prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U.2017.1579 j,t. z ptoin. zm.), w
zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre6ci specytikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, informujemy:

Pytania;

1, Prosimy o potwierdzenie konfiguracji oraz iloici poszczeg6lnych zestaw6w kolektor6w stonecznych
przewidzianych w do zainstalowania w ramach przedmicrtu zam6wienia. W przypadku niezgodnoSc
prosimy o stosownq korektq zestawienia w ponizszej tabeli:

lloSc kolektor6w w

zestawie, szt.

Pojemno6i zbiornika, I lloSi inslalacji, szt
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Bez zbiornika
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2.

3.

522 instalacje

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku doslawy zestaw6w bez zbiornik. z.nra*.iqry ,, -yr.g.
dostawy anody lytanowej, jak r6wnie2 nie wymaga dostawy sterownika obstugujqcego anodq tytanowq.
Prosimy o potwierdzenie, ze pod pojqciem ,,termometr analogowy" w opisie grupy pompowej Zamawiajqcy
rozumie wymog termometr6w tarczowych.

4' Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy pod okre6leniem ,,lunkcja odszraniana kolektor6w sionecznych,,
rozumiem funkcjq przeciw zamarzaniu kolektora, realizowanq przez regulator instalacji kolektor6w
stonecznych.

5' ZamawiajEcy w opisie przedmiolu zam6wienia zawart wym6g minimalnej grubosci szyby w koleklorze
stonecznym 4 mm. Zwracamy uwagq, ze odpowiednia gruboSt szyby jest dobierana do gabarytow
kolektora stonecznego wytEcznie Wzez producenta kolektora stonecznego. Jezeli kolektor posiada
odporno6i na gradobicie, potwierdzonq certyfikatem jakoSci, np. certyfikatem Solar Keymark, w6wczas
grubosi szyby nie ma dla Zamawiajqcego zadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie szyby grubszej niz
wymaga lego konstrukcja kolektora stonecznego nie oznacza lepszej odporno(ci na gradoiricie, gdyz ta
zaleLy w duzej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie zas tylko i wytqcznie od
jej gruboSci. Poza tym wtazze wzrosiem gruboSci szyby obniza siq sprawnoSi kolekiora na skutek ni2szej
transmisyjno5i dla energii stonecznej. Poniewaz Zamawiajqcy wymaga przedstawienia certytikatu ,,solar
Keymark" lub 16wnowaznego, kt6ry w petni potwierdza,2e kolektor jest odporny na gradobicie, nie jasne
jest dlaczego Zamawiajqcy wprowadzonym zapisem podwaza wiarygodno(t badafr akredylowanego
laboratorium iokre6la grubo:ic szyby w kolektorze wedtug wtasnego uznania. Dodalkowo btqdnym jest
postuzenie wyt4cznie grubosciq szyby w celu wyznaczenie oczekiwanej trwatoSci kolektora, Wnosimy o
dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu koleklor6w stonecznych ze standardowq grubosciq szyby 3,2 mm
odpornych na gradobicie zgodnie z normq PN-EN 12975, kt6rych moc w kazdym punkcie prz'wyzsza moc
kolektora opisanego przez Zamawiajqcego w minimalnych wymaganiach, co przektada siq na osiqgniqcie
wyzszych wska2nik6w energetycznych dla mieszkafic6w Gminy a zaLem spetnienie najwazniejszego celu
projektu.

6' Prosimy o potwierdzenie,2e termome[ry w grupie pompowej maja posiadai standardowy zakres wskazafr
od 0"C do 160"c, zgodny z zaleceniami producenta kolektor6w stonecznych.

7' ZamawiajEcy wymaga zaslosowania w obiegu kolektor6w stonecznycn manometru o zakresie wskazafr 0 -
10 bar, co jest nieadekwatne do przedmiotu zam6wienia, z uwagi na wymagany jednoczeSnie zaw6r
bezpieczeirstwa o ciSnieniu otwarcia 6 bar. Z uwagi na powyzsze prosimy o dopuszczenie do zastosowania
man0metru w gruple pompowej o zakresie wskazafr 0 - 6 bar, kt6ry jest doktadniejszy niz manometr
wymagany przez Zamawiajqcego, a ponadto odpowiada zakresowi cisnienia jakie Fizycznie moze wystqpi(
w instalacji.

8. Prosimy o dopuszczenie jako r6wnowa2nej pompy ciepta do c.w.u. o mocy 12,5 kw (A7lvv35)
potwierdzonej normq PN-EN 1 451 1 przez n iezalezne laboratori um badawcze.

0dpowiedzi:
'l' Zamawiajqcy potwierdza konfiguracjq oraz ilo6ci poszczeg6lnych zeslaw6w stonecznych przewidzianych do

zainstalowania w ramach przedmiotu zam6wienia.
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2' Zamawiajqcy potwierdza,2e w przypadku dostawy zestaw6w niezawierajqcych zbiornika na c.w.u. nie jest
wymagana dostawa anody tyianowej, jak rdwniez nie jest wymagana dostawa slerownika obstugujqcego
anodq tytanowq,

3' Pod poiqciem termometr analogowy w opisie grupy pompowej, Zamawiajqcy wymaga oostarcznia
termometru tarczowego

4, Tak, Zamawiajqcy potwierdza.

5' Zamawiajqcy podtrzymuje wym69 grubo6ci szyby kolektora stonecznego na poziomie min. 4mm, co jesr
uzasadnione z punktu widzenia zabezpieczenia uzyskania produktu, o jak najwyzszej wytrzymalo5ci przeoe
wszyslkim ze wzglqdu na obserwowane w osiatnim czasie icoraz czqsciej wystqpuj.lce anomalie
p0g0dowe, m'in' z czqstymi opadami gradu, Poniewaz zgodnie z powszechnie dostqpnymi informacjamr,
wystqpuje duze prawdopodobiefrstwo liczniejszych oraz bardziej gwattownych anomalii pogodowych, w
zwiqzku ze zmianami klimatycznymi. Powszechnie wiadomo, ze strzalka ugiqcia siq szyby kolekiora z
szybq o grubosci 4 mm bqdzie pvy duzych obciqzeniach mniejsza niz w przypadku szyby np.3,z mm. W
zwiqzku z powy2szym, obciqzenie wszysIkich element6w kolektora bqdzie mniejsze, co wptywa na
wydtuzenie 2ywotnofci takiego kolektora (proFil kolektora, szczeliwo). ReasumrjEc, zastorowanre szyby
koleklora 4mm zamiast 3,2 lub mniejszej daje wiqksz4 gwarancjq inwestorowi, duzego wsp6tczynnika
bezpieczefrsiwa wzglqdem normy, a tym samym mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas gradobicia w
perspeklywie kilkudziesiqcioletniej eksploatacji kolektor6w ofaz mniejsze zu2ycie poszcze96lnych
element6w' Nalezy pamiqtai, 2e io Zarnawiajqcy zabezpiecza ulrzymanie tzw. trwatosci projektu
doFinasowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej i kazde wydarzenie zwiqzane z ew. ur;zkodzeniamr
zakupionych w ramach projektu urzqdzefi, obciqza Zamawiajqcego, z koniecznoSci odtworzenia uszkodzone.l
intrastruktury' Ponadto zgodnie z posiadanq przez zamawiajqcego wiedzq podwyzszona grubosi szyby
kolektora nie ma wptywu na sprawno6( urzqdzenia. Zamawiajqcy okreflit minimalny parametr dotyczqcy
sprawnosci kolektora w dokumentacji przetargowej na poziomie 8tr,5 % w odniesieniu do powierzchni
aperfury, przy czym postuguje siq r6wniez wiedzq, ze sq dostqpne na rynku kolektory roznych producent6w
o wy2szej sprawno6ci, posiadajqce szybq o grubodci 4 mm,

6' Tak, Zamawiajqcy potwierdza, 2e lermomelry w grupie pompowej mogq posiadai zakres wskaza6 od Ooc
do 1600C, zgodny z zaleceniami producenta kolektor6w.

7 ' Zamawiajqcy dopuszcza do zastosowania manometr w grupie pompowej o zakresie wskazafr 0-6 bar.8' Zamawiaj4cy nie dopuszcza wskazanego obnizenia riocy pompy ciep{a z min. 15 kw na 12,5 kw.
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy dokumentacji przetargowej dotyczqce mocy pompy ciepta min. 1j kW.

W zwiqzku z faktem, 2e udzielona odpowiedi nie powoduje modyfikacji tre6ci specyfikacji istotnych
wanunk6w zam6wienia. Wszelkie ustalenia dotycz4ce sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez
zmian.

m
G

q

tax 58 681 95 75
tel. 58 681 95 00
sierakowice@sierakowice.pl

ffitffi*_,
ik Zamawiajqcego

www.sierakowice.pl


