
Fundusze
liuropejskie
Program Regionalny

;W& uRZAD N4ARSzALKowsKr
,.*tliy wojr v,/oDZTwA poMoRsKtE co

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

SLrukLura[ne i Inwestycyjne

GMINA SIERAKISWICE
il3-341)-S-ierakowice, ul. Lqborska 30

fi i ;fl,:f; I ffi??;iiliT?li,i i?
suE.271.3,2019

1.d2.0312019

Sierakowice, dnia 23 maia 2019 roku

Wsizyscy wykonawcy

WYJASNIENIA TRTSCI SII[,Z

dot': postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 51JE.271.3.2019. Nazwa zadania:
Modernizacja instalacji c.w.u. Polrzez dostawq i monta:i instalacji kolektor6w stonecznych,
powietrznych pomp ciepta wrazz budowq o6wietlenria ulicznego solannego i hybrydowego w gminach
Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

Zgodnie z art' 38 usl. 2 ustawy prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2017,1s7g j.t. z p(tln, zm.), w
zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqceglo tre5ci specyiikacji istotnyr:h warunk6w
zarn6wien ia, inform ujemy:

Pyteulr
1' In[ormujemy, ze zgodnie z klasytikacjq PKD wykonanie instalacji kolek[or6w stonecznych zawarte jest w
sekcji F-Budownictwo ipodlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadlo zgodnie z 0bwieszczeniem Ministra
Infrasfruktury i liozwo.iu Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2a15 r oraz z:awartq detinicjq instalacji grzewczych w
Rozdziale 4 par 133.1. widnieie zapis:

,,5 133, 1' lnstalaclq ogrzewczq wodnq stanawi uktad polqczongch przewod6w wraz z ormaturq, pompamt
obiegowgmi, grzeinikarni i inngmi urzqdzeniami, znaiduiqcg siq za zaworaml oddzielajqcgmi od irodla c1epla,
takiego jak kotlownia, wqzel cieplowniczg indgwidualng tub grupowrtr, kotektorg sloniczne lub pompct ciepla,,.

Co oznacza, 2e w przedmiocie izolowania ruroci496w solarnych obowiqzujq wymagania z5lodnie z
obowiqzujqcym prawern wynikajqcym z Rozporzqdzenia Ministra Transporlu, Budownictwa iGospodarki
Morskiej z dnia 13. sierpnia 2013 (po2.926 p. 1.5) W przypadku rur do iransportu cieczy solarnej obowiqzujq
100 % wymagania wedtug akt6w prawnych j. w.

Uznanie inslalacji kolektor6w stonecznych;:a elemeni instalacji cerrtralnego ogrzewanra poiwierdza rowniez
Ministerstwo InFrastruklury i Budownictwa w zatqczonym pismie.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z obowiqzujqcym prawem w przypadku izolacji przewodow rurowych do
transportu no6nika ciepta (tzw. rurociqg6w solarnych) pomiqdzy kolektorami za poigrzewaczami uznane bqdE
takie rozwiqzania techniczne itakie materieLty izolacyjne orurowaniaL instalilcji koleItor6w stonecznyr:h, ktore
spetniq wszelkie wymagania i zaslrze2enia, jakie wynikajq z 100 % wymagafr Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 13. sierpnia Zalj, fictz.szo p. t.sy.

2.|-zy zamawiajqcy dopuSci zastosowanie rury stalowej karbowanei3;04lub 316 L w obiegu glikolowym?
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0dpowiedzi:
1' Zamawiajqcy potwierdza koniecznoSi spetnienia wymagafr Rozporzqdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 13, Sierpnia 2|011 (p02.926 p. 1.5) przyjednoczesnym
spein ien i u pozostatych waru n k6w okreslonych dokumen tacjq przetargowq.

2. Zamawiajqcy nie dopuszcza zastosowanie rury stalowej karbowanej 304 lub 31G L w obiegu
glikolowym.

W zwiqzku z faktem, 2e udzielona odpowiedi nie powoduje rnrodyfikacji tre6ci
warunk6w zam6wienia. Wszelkie ustalenia dotyczqce sktadania I otwarcia
zmian.
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