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-Wykonawcy biorqcy udziaf w post^powaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostaw^ i montaz instalacji kolektorow
sionecznych, kotiow na biomas^ oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka'\

A, Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z pozn. zm.), Zamawiajqcy - Gmina Ostrdw
Mazowiecka, ul. gen. Wtadysi^awa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka
przekazuie tresc zapvtan dotyczqcych Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia (SIWZ), ktore wplyn^ly do Zamawiaj^cego wraz z udzielonvmi
odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Zamawiaj^cy w opisie przedmiotu zamdwienia okre^lit, ze wyinaga, aby kolektor
stoneczny posiadat „UMad hydrauliczny kolektora - harfa podwdjna lub meandrow/'
nie dopuszczaj^c do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwiqzania jakim
jest uktad harfy pojedynczej. Nalezy zaznaczyc, ze uktad hydrauliczny kolektora jest
parametrem dotycz^cym wytqcznie jego wewn^trznej konstrukcji, ktdra W3niika z
prz5^^tego przez producenta rozwlqzania produkcyjnego. Uklad orurowania nie
determinuje ani wyzszej wydajnosci, ani tez wyzszej trwatosci niz wykazana zostala
na podstawie przeprowadzonych badan do uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Co
wi^cej uktad z podwdjnq harfq jest rozwiqzaniem, ktdrego nalezy si^ wystrzegad ze
wzgl^du na brak ochrony glikolu przed przegrzaniem w sytuacji awaryjnej, tj. w
sytuacji wstrzymania odbioru energii z kolektordw slonecznych w czasie silnego
nastonecznienia. Mozemy to potwierdzic statystykq sporzqdzon^ przez Michata Posta,
prezesa firmy wykonawczej FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ktdra obecnie jest
liderem w^rdd wykonawcdw instalacji solarnych. Zgodnie z statvstvk^ kolektor
firmv KBB K423-DH-AR. posiadaj^cv uklad hydrauliczny absorbera w postaci
harfy podwdinej. bvt przvczvnq naiwieksze) ilosci zgloszen serwisowvch
wvnikal^cvch z przegrzewdw zwiqzanvch ze stagnaciq kolektora sfonecznego
f2820 wvkonanvch instalacli - 442 zgloszenia w 2016 rokul,
Zdecydowana wi^kszosd zrealizowanych dotychczas instalacji kolektordw
slonecznych w drodze zamdwieh publicznych, w tym najwi^ksze projekty gminne
ostatnich lat, w ramach ktdrych zainstalowano co kilkadziesiqt tysi^cy instalacji
kolektordw slonecznych, oparta jest o kolektor z ukladem hydraulicznym w postaci
harfy pojedynczej. Wieloletnia prawidlowa praca kolektordw z takim ukladem
potwierdza, ze nie zasadne jest eliminowanie takiego rozwi^zania. Wprowadzony
zapis nie ma zadnego zwi^zku z celem zwiqzanym z realizacjq projektu i nie zaspakaja
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zadnych uzasadnionych potrzeb zarowno Zamawiajqcego jak i mieszkancow Gminy -

przyszlych uzytkownikdw instalacji. Zapis ten stanowi czyn ograniczenia uczciwej

konkurencji z naruszeniem art 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.].

Wnosimy, aby zgodnie przedstawionq argumentacj^ Zamawiajqq^ dopuscR jako
rownowazne zardwno kolektory z harfowym, harfowym podwojnym jak

i z meandrycznym ukladem hydrauiicznym.

Odpowiedz Zamawiaiace^o:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Kolektor sJoneczny. Wymagane przez

Zamawiajqcego minimalne parametry koiektora w zaden sposob nie ograniczajq zasad

neutralno^ci, poniewaz wedtug wiedzy Zamawiajqcego na rynku istnieje wiele
produktow spetniajqcych wymagania przetargowe. Zamawiajqcy dopuszcza kazdy
kolektor rownowazny do opisanych, ktory speini minimalne parametry techniczne.

Prawidtowosc zapis6w zawartych w opisie przedmiotu zamowienia potwierdza

orzecznictwo KIO zapadle w analogicznym stanie faktycznym. KIO w wyroku Sygn.

Akt. KIO 1456/15 podkre^lila, ze „Oferowany przez odwoiujqcego kolektor (harfo
pojedyncza - przy autora) nie stanowi rozwiqzan rownowaznych w stosunku do
koiektora opisanego w sA.w.z. Zamawiajqcy uzyskai dofinansowanie na dostaw^ i
montaz kolektorow o budowie podwojnej harjy lub budowie meandrycznej, poniewaz

takie kolektory zapewniajq osiqgni^cie zafozonego efektu projektu. Kolektor oferowany

przez odwoiujqcego nie speMa wymagan w zakresie konstrukcji oraz innych
parametrow okresionych w dokumentacji przetargowej. Potwierdza powyzsze opinia

techniczna opracowana przez mgr inz. (. ), ktdrq zamawiajqcy zaiqczyi do
odpowiedzi no odwoianie i wniosio dopuszczenie w charakterze dowodu na okolicznosc
, ze kolektory o budowie pojedynczej harjy nie sq rdwnowazne kolektorom o budowie
meandrycznej lub podwojnej harfy". „Wymagania te zostafy sprecyzowono jasno w

tabeli. Tym samym odwofujqcy winien wykazoc, ze oferowany przez niego kolektor
spehiia zoiozony przez zamawiajqcego efekt cieplny i ekologiczny oraz spefnia
minimalne parametry techniczne zawarte w tabeli opisu przedmiotu zamdwienia w
zakresie koiektora. Okre^lajqc rdwnowozno^d zamawiajqcy okre^lii wymdg spehiienia

minimalnych parametrow technicznych w odniesieniu do: powierzchni czynnej

absorbera, sprawno^ci optycznej, wspokzynniko utraty ciepia, apertury, temperatury

stognacji i innych. W przypadku wymagan dotyczqcych konstrukcji koiektora
zamawiajqcy okre^Iii precyzyjnie: meander, podwdjna harfa stawiajqc te typy

konstrukcji jako z jednej strony dopuszczone w zamowieniu, a z drugiej jako
rdwnowazne..."

Pytanie Nr 2:

Zamawiajqcy w opisie przedmiotu okreslU parametr dla kolektordw plaskich
Minimalna powierzchnia brutto pojedynczego koiektora 2,5 m^. Taki wym6g nie
posiada zadnego uzasadnienia technicznego, szczegolnie jezeli Zamawiajqcy okre§ld
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minimalnq moc urzqdzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzalezniona od

powierzchni. Na rynku dost^pne kolektory spetniaj^ce wszystkie wymagania
minimalne i posiadaj^ce powierzchni^ mniejszq niz minimalna wymagana przez

Zmawiajqcego, co swiadczy o wysokiej wydajno^ci takich kolektordw. Wobec

pow5^szego Zamawiaj^cy ograniczajqc parametr powierzchni brutto od dolu,
ogranicza mozliwo^c zastosowana lepszych - sprawniejszych urzqdzeh. Takie
dziatanie Zamawiaj^cego narusza art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamdwieh publicznych [Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.] poprzez
powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze srodkdw
publicznych jest dzialaniem na szkod^ interesu spo^ecznego. Z uwagi na pow3^sze

prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy dopuszcza do zastosowania
kolektory sloneczne o powierzchni brutto nie mniejszej niz 2,40 m^-

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy zaprzecza jakoby jego dzialanie prowadzily do ograniczenia
konkurencji i jednoczesnie wyjasnia, ze to iz konkretny producent lub wykonawca nie
jest w stanie zlozyc oferty lub nie posiada produktow spelniajqcych SIWZ nie jest
ograniczeniem konkurencj^nosci. Wym6g SIWZ wynika z mozliwosci technicznych
stwierdzonych przez zamawiajqcego przed przyst^pieniem do postepowania
przetargowego. Tym samym wymagane przez Zamawiaj^cego minimalne parametry
kolektora w zaden spos6b nie ograniczaj^ zasad neutralnosci, poniewaz wedtug

wiedzy Zamawiaj^cego na rynku istnieje wiele produktdw spelniaj^cych wymagania
przetargowe. Zamawiajqcy dopuszcza kazdy kolektor rownowazny do opisanych,
ktdry spe!ni minimalne parametry techniczne

Pytanie nr3:

Zamawiajqcy w opisie przedmiotu okreslih ze wymaga, aby grubosc izolacji z wetny
mineralnej w kolektorze wynosila min. 50 mm. Zwracamy uwag^ Zamawiaj^cego, ze

jest to parametr dotycz^cy wewn^trznej konstrukcji kolektora i wynika wylqcznie
z projektu technicznego danego producenta. Grubosc welny nie jest miarodajnym
wj^nacznikiem zardwno wydajno^ci jaki i trwalo^ci, gdyt istotne na to istotny wplyw

ma cala konstrukcja kolektora i zaprojektowane materialy. Jezeli w niniejszym
postepowaniu okreslono juz minimalnq wydajno^c poprzez minimalne wymogi

wzgl^dem powierzchni, wsp61czynnik6w sprawnosci oraz mocy, jak rdwniez
wymagan^ jakosd i trwalosc poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatdw oraz

wymagany okres gwarancji, dodatkowe okreslanie cech budowy wewn^trznej
kolektora, w tym grubosci izolacji przez Zamawiaj^cego wykracza poza jego
obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji,
CO jest niezgodne z prawem. Co wi^cej, wskazujemy, ze postawiony wymdg grubosci

izolacji, w pot^czeniu z iluzorycznq punktacjq (punktowana jest izolacja, ktdra nie
spelnia zalozeh opisu przedmiotu Zamdwienia [?!)) umozliwia realnie zastosowanie
tylko jednego produktu rynkowego: kolektora K423-DH-AR, produkowanemu przez
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niemieckq firm^ KBB Kollektorbau GmbH i oferowanemu m.in. przez firm^ OEM
ENERGY Sp. Z o.o. Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, ze wym6g

grubosci izolacji nie b^dzie brany przez Zamawiajqcego pod uwag^, jako
wymog niemaj^cy odniesienia do rzeczywistych jego potrzeb.

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy zaprzecza jakoby jego dzial^anie prowadzii^y do ograniczenia

konkurencji i jednocze^nie wyjasnia, ze to iz konkretny producent lub wykonawca nie

jest w stanie zJozyc oferty lub nie posiada produktow spelniajqcych SIWZ nie jest
ograniczeniem konkurencyjnosci. Wymdg SIWZ wynika z mozliwosci technicznych
stwierdzonych przez zamawiajqcego przed przyst^pieniem do post^powania

przetargowego. Tym samym wymagane przez Zamawiaj^cego minimalne parametry
kolektora w zaden sposob nie ograniczajq zasad neutralnosci; poniewaz wedfug
wiedzy Zamawiajqcego na rynku istnieje wiele produktow spetniaj^cych wymagania

przetargowe. Zamawiajqcy dopuszcza kazdy kolektor rbwnowazny do opisanych,
ktory speW minimalne parametry techniczne. Prawidtowosc zapisow zawartych w
opisie przedmiotu zamdwienia potwierdza orzecznictwo KIO zapadl^e w analogicznym

stanie faktycznym. KIO w wjToku Sygn. Akt. KIO 1456/15 podkreslRa, ze

„...Zapis o rownowazno^ci nie oznaczal jak sugeruje odwoiujqcy, ze wykonawca ma za
zadanie wyiqcznie speinic efekt ekologiczny i cieplny podany przez zamawiajqcego w

symulacjach solarnych, ale oznacza iqczne spetnienie warunkdw efektywno^cf oraz
wymagon joko§ciowych / technicznych, okre§lonych przez zamawiajqcego, jako
minimalne. Wymagania te zostafy sprecyzowano jasno w tabeli. Tym samym
odwoiujqcy winien wykazac, ze oferowany przez niego kolektor spetnia zaiozony przez
zamawiajqcego efekt cieplny i ekologiczny oraz speinia minimalne parametry

techniczne zawarte w tabeli opisu przedmiotu zamowienia w zakresie kolektora.
Okreslajqc rdwnowazno^d zamawiajqcy okreslii wymog speinienia minimalnych
parametrdw technicznych w odniesieniu do: powierzchni czynnej absorbera, sprawnoici
optycznej, wspdiczynnika utraty ciepia, apertury, temperatury stagnacji, grubosc
izolacji..."

Pytanie nr 4:

Zamawiajqcy w opisie przedmiotu zamowienia zawart wymog maksymalnej
temperatury stagnacji na poziomie nie wyzszym niz 215°C. Zwracamy uwag^, ze taki
wymog nie wynika zzadnych obiektywnych potrzeb zamawiajqcego, poniewaz

temperatura stagnacji nie jest parametrem decydujqcym o wydajnosci czy tez
trwalosci zarowno kolektorow slonecznych jak i calej instalacji. Zgodnie z wjn'okiem

KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: KIO 698/14): „Wskazac nalezy rowniez,

zgodnie z dowodem (nr 8) przedstawionym przez Zamawiajqcego, ze zadne z zaleceh
unikania skutkdw stagnacji nie wskazujq na konieczno^d i celowodc stosowania
kolektorow sionecznych z niskimi temperaturami stagnacji". Ograniczenie temperatury

stagnacji stanowi zatem naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji przy
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opisie przedmiotu zam6wienia - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamowied publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.). Prosimy, aby

na wzor innych podmiotow realizuj^cych identyczne projekty w trybie
zamowien publicznych, Zamawfajqcy zrezygnowat z vvymogu parametru

temperatuiy stagnacji i tym samym dopelnit zasady zachowania uczciwej
konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz Zamawialacego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w opisie przedmiotu zamowienia Kolektor
sloneczny. Powolujqc siq na wyrok KiO z dnia 10 lipca 2017 roku. Sygn. Akt KiO
1314/17.

W ocenio l2by uk92ta^owanio taKiego wymagania |est iaile powi^zane z tym. 20

kolektor stoneczny b^zio mustal wspbtpracowac z pozoslatymi urz^zomarrtt wchodzi|cymi w

sklad instaiacji solarnej W zwsn^zku z tym oczy>iMStym jest, 26 okreitono parametry tecnniczr>6

kolcktora sloneczr>€?go musz<'| byfi dostosowana do paramotrdw pczostatych urz<|d20f^ tak,

aby byty wzajemmo kompatybHr^o. a takzo f)faw-citowo funkc|onO(^aty j mo uszkadzaty irnych

produkt6w i matonatdw instaiacjt sofarnoj. np izotacji rurociiigbw sofamych

W zwi^zku z tym oczywistym jest, ze okreslone parametry techniczne kolektora
slonecznego muszq bye dostosowane do parametrow pozostalych urz^dzen tak, aby

byty wzajemnie kompatybilne, a takze prawidlowo funkcjonowaty I nie uszkadzaty
innych produktow i material6w instalacji solarnej. W zwiqzku z powyzszym oraz z
konieczno^ciq zachowania odpowiedniej rezerwy temperatura maksymaina stagnacji

kolektora - czyli 21S°C. Zwracamy uwag^, ze temperatura stagnacji kolektora jest
temperature, ktorq kolektor osi^gnie w bardzo specyficznej sjdiuacji (brak rozbioru
ciepta z kolektora w bardzo sioneczny, bezwietrzny dzien), kt6rej
prawdopodobienstwo wystepienia jest niewielkie. Projekt jednak powinien

uwzgtydniac rowniez take S3d:uacj^.

Pytanie nr 5:

Zwracamy, uwag^, ze wym6g odporno^ci temperaturowej w^zownicy solarnej min.

150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyz taka temperatura nie wyst^puje

w podgrzewaczu, w zadnych warunkach. Jej wystepienie wiezatoby si^ ze
zniszczeniem pozostatych elementdw instalacji, takich jak np. naczynia przeponowe.

Powyzszy wymog jest zatem bezpodstawny i narusza zasady zachowania uczciwej
konkurencji przy opisie przedmiotu zam6wienia - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.
zm.).

Z uwagi na powjrzsze, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajecy dopelniajec
zasady zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu, dopuszcza do
zastosowania podgrzewacze o dopuszczalnej temperaturze pracy w^zownicy

solarnej nie mniejszej niz 110®C, spefniajece pozostate parametry minimalne.
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Odpowiedz Zainawiaiqcego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w pkt 6.2 Zasobnik Solarny Wymagane przez

Zamawiaj^cego minimalne parametry zasobnika solarnego w zaden sposob nie
ograniczajq zasad neutralno^ci, poniewaz wed^ug wiedzy Zamawiajqcego na rynku
istnieje wide produktow speiniajqcych wymagania przetargowe.

Pytanie nr 6:

Zwracamy uwag^ Zamawiajqcego na zapis dotycz^cy sposobu komunikacji

sterownika iub dodatkowego modulu za pomocq Wi-Fi. Komunikacja Wi-Fi ma
ograniczony zasi^g i najcz^sciej nie dociera do pomieszczen, takich jak; kot^ownie,

piwnice, etc., z uwagi na przegrody budowlane oraz wyposazenie obiektbw, w
ktdrych zamontowane zostan^ urzqdzenia. Pol^czenie przewodowe stanowi

najpewniejszy sposob komunikacji, na ktorego nie wplywajq zadne sygnaly

zaktocaj^ce. Prosimy zatem o potwierdzenie, ze dopuszcza siq rowniez
komunikacji sterownika z sieciq informatycznq domow^ (np. z routerem) za
posrednictwem technologii przewodowej.

Odpowiedi Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy dopuszcza powyzsze rozwiqzanie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiaj^cy dopuszcza do zastosowania zaw6r
antypoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z kroccami przytqczeniowymi minimum

3/4" i kvs=l,5 mVh.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

P3^nie nr 8:

Zamawiajqcy w dokumentacji technicznej dokonuje opisu zasobnika solarnego:

„Wspdk2ynnik przenikania ciepia izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN

12664:2001 lub rownowaznej, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum

0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymolnie 0,0228 W/mK przy AT =30[X] lub
klasa energetyczna A.

Dopuszczalne temperatury:

• pa stronie solarnej: minimum = ISOoC,

• pa stroniegrzewczej: minimum = llOoC,

- po stronie wody uzytkowej: minimum = 950c
Dopuszczalne nadcisnienie robocze:

- w obiegu solarnym: minimum = 10 bar,

- po stronie wody grzewczej: minimum = 10 bar,
- w obiegu c.w.u: minimum = 10 bar"

Strona 6 z 16



% Eu?opljskle f!f)axosA/^ze.
program Regk)nalny srrco Po Ski Rozwoju Rcgionalnego

Zamawiaj^cy opisuje przedmiot zamowienia na tyle doktadnie, ze wskazuje

konkretny produkt tj. podgrzewacz firmy OEM ENERGY Sp. z o.o. choc nie czjmi tego

wprost. Nie jasnym jest dlaczego Zamawiaj^cy w ramach rozwiqzah rdwnowaznych

stawia na rdwni „Wsp6iczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika zbadany wg

normy PN-EN 12664:2001 lub rdwnowaznej" z klas^ energetycznq A podgrzewacza.

Takie sformulowanie opisu wymagan nie jest w stosunku do siebie rdwnowazne.

Podgrzewacze zaprojektowane i dopuszczone sp6tki OEM ENERGY Sp. z o.o.

posiadajq klas^ energetycznq B i C i niczym nie wyrdzniajq si^ sposrdd innych

oferowanych na rynku. Zwracamy uwag^ ze podgrzewacze wody wykonane w klasie

energetycznej A ze wzgl^du na wysokie koszty wykonawcy nie mog^ konkurowac na

uczciwych zasadach. Podanie samego wspdkzynnika ciepla bez okreslenia

minimalnej gruboki izolacji jest manipulacjq i nie okresla jakoki izolacji. Z uwagi na

pow3^sze wnosimy o wykre^lenie wymogow dotyczqcych badania izolacji

zbiornika oraz dopuszczenie do udzialu w post^powaniu podgrzewaczy w

klasie energetycznej co najmniej C powszechnie oferowanej na rynku.

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy w pkt 6.2 Zasobnik Solarny Wymagane przez

Zamawiaj^cego minimalne parametry zasobnika solarnego w zaden sposob nie

ograniczaj^ zasad neutralnoki, poniewaz wedtug wiedzy Zamawiajqcego na rynku

istnieje wiele produktow spelniaj^cych wymagania przetargowe.

Pytanie nr 9:

W opisie przedmiotu zamdwienia, Zamawiaj^cy wymaga grupy pompowej z

manometrami. Prosimy o ukislenie, ze zapis jest omytk^ pisarsk^ a grupa ma bye

wyposazona w jeden manometr oraz dwa termometry.

Odpowiedz Zamawiai^cego:

Zamawiajqcy potwierdza, ze jest to omylka pisarska a grupa pompowa ma byd

wyposazona w jeden manometr i dwa termometry.

Pytanie nr 10;

Wnosimy o wykre^lenie wymogu szkla solarnego pokrytego warstw^ anty-

refleksyjnq z przepuszczalnoki^ swiatla min. 94,5% potwierdzonego o^wiadczeniem

producenta szkia w tym takze wymogu "warstwy samoczyszczqcej Xypu

nanopowloka" jako parametru niemierzalnego i stanowi^cego pole do naduzyc

marketingowych niepopartych rzeczywistymi wlakiwoSciami moduiu, jak rowniez

prosimy o dopuszczenie modulow o wytrzymaloki mechanicznej 5400 Pa zamiast

8000 Pa. Zwracamy uwag^ iz zdecydowana wi^kszo^d producentdw modulow ma

wytrzymaiosc 5400 Pa, natomiast instalowanie modukw o wyzszej wytrzymakki

jest zasadne jedynie w instalacjach wysokogorskich, podkreslamy rdwniez, ze malo

ktdry dach budynku wytrzyma obci^zenie na poziomie 5400 Pa nie wspominaj^c o
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obciqzeniu 8000Pa. Istnieje wi^ksze lyzyko zawalenia si^ dachu budynku na ktoiym
zostanie zamontowana instalacja niz uszkodzenie instalacji dachowej nawet przy

zastosowaniu modutu o wytrzyma^osci 5400 Pa. Oferent proponuje zastosowac

modufy 0 warto^ciach ktore rzeczywiscie majq wpfyw na prac^ i dzialanie instalacji
przez caly okres eksploatacji instalacji tj. 25 lat i wi^cej. Takie wartosci okre^laj^
wsp6!czynniki temperaturowe dzi^ki to ktorym mamy informacj^ jak zachowuje si^
modut w momencie kiedy nie pracuje w warunkach STC czyli tak naprawd^ przez

90% czasu pracy. Aby te wspokzynniki byiy jak najbardziej optymalne oferent
proponuje zastosowanie wspdfczynnikow o wartosciach minimalnych na poziomie:
Wspokzynnik temperatury dla P max nie wi^kszy niz -0;41 %/ o K
Wspdfczynnik temperatury dla I sc nie wl^kszy niz +5,1mA/ o K
Wspdfczynnik temperatury dla V oc Nie wi^kszy niz -128mV/ oK
Oraz zastosowanie modufu gdzie wspokzynnik wypefnienia b^dzie nie mniejszy niz

78%. Te wartosci w sposob jasny i klarowny opisujq te cechy modufdw ktore dla
Zamawiajqcego jak i Uzytkownika b^dq przez lata istot^ w postaci sprawnie
dziafajqcej instalacji. Prosimy o przychylenie si^ do prosby oferenta i naniesienie
zmian co do opisu zaproponowanych przez Zamawiaj^cego wymagan do modufow.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Warstwa antyrefleksyjna wpf3wa na prac^ cafej instalacji, z upfywem lat zwi^kszajqc
wydajnosd cafego systemu. Im wyzszy parametr przepuszczalnosci, tym lepiej dla
pracy modufu fotowoltaicznego i jego wydajno^ci. Obecnie wi^kszosc producentdw
modufow fotowoltaicznych produkuje panele z warstw^ antyrefleksyjnq.

Wj^sza wytrzymafo^d modufu na obciqzenia statyczne wi^ze si^ z jako^ciq uzytych
komponentow na etapie produkcji modufow fotowoltaicznych. Uzycie takich
komponentdw swiadczy rdwniez o wyzszej wytrzymalosci modufu np. na warunki
wyst^pujqce podczas montazu paneli. Obecnie wielu producentow modufdw
fotowoltaicznych spefnia te wymagania. Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy dotycz^ce

w3d:rzymafosci modufow.

W kwestii wspolczynnikow temperaturowych i wspokzynnika wypefnienia,
Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na wprowadzenie tych zapis6w, poniewaz moze to

ograniczad konkurencj?. Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nrll:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostarczenie stafego kcza internetowego na potrzeby
monitoringu instalacji lezy po stronie Uzytkownika obiektu.

Odpowiedz Zamawiai^cego:

Zapewnienie stalego dost^pu do internetu lezy po stronie uzj^kownika obiektu.
Nalezy wykonac podlqczenie w 40 przypadkach. Zamawiaj^cy wyznaczy inny adres w
przypadku braku mozliwo^ci podfqczenia si^ do Internetu na wcze^niej przekazanej
li^cie.
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Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzeniC; ze montaz reduktora cisnienia lezy po stronie Wykonawcy
inwestycji oraz informacji czy Zamawiaj^cy wymaga membranowego reduktora
cisnienia, ktdry b^dzie chronil element instalacji solarnej przed nagtymi skokami
cisnienia powstale mi^dzy inn5mii poprzez uderzenie hydrauliczne?

Odpowiedz Zamawiaiqcego:

Zmawiaj^cy potwierdza, ze koszt zakupu i montazu reduktora cisnienia lezy po
stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany inwestycji dla kazdej instalacji
solarnej.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie referencji potwierdzajqcych do^wiadczenie
Wykonawcy w dostawie i montazu instalacji fotowoltaicznych Zamawiaj^cy nie
stawia wymagan co do mocy instalacji wykonanych instalacji.

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy potwierdza.

P5^nie nr 14:

Opierajqc si^ na doswiadczeniu z podobnych inwestycji prowadzonych w innych
Gminach, prosimy Zamawiaj^cego o okreslenie w ilu instalacjach wymagane jest
podl^czenie modemu komunikacyjnego oraz potwierdzenie, ze w pozostalych
lokalizacjach dostarczenie modemdw nie jest wymagane.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Podt^czenie sterownikdw solarnych do modemow oraz do istniejqcej sieci
WLAN/LAN jest w gestii Wykonawcy. Nalezy wykonad takie podl^czenie w 40
przypadkach. Zamawiaj^cy wyznaczy inny adres w przjqjadku braku mozliwo^ci
podtqczenia si^ do Internetu na wczesniej przekazanej li^cie. Zamawiajqcy informuje,
iz modul: internetowy ma bye zainstalowany we wszystkich instalacjach solarnych.
Zamawiajqcy informuje, iz po stronie wykonawcy jest podlqczenie modemu
LAN/WLAN, natomiast po stronie Uzytkownika jest zapewnienie dost^pu do
Internetu w okresie trwania projektu.

Pytanie nr 15:

Umowa §15b ust. 5 - Zamawiajqcy okre^la, ze naliczenie kar za niedotrz3mianie czasu

reakcji serwisu za kazda dob^ opoznienia b^dzie wynosito 100 zh W naszym
mniemaniu zapisy te s^ zbyt restrykcyjne. Zdajemy sobie spraw^, ze Zamawiaj^cy

pragnie zabezpieczyc powodzenie planowej inwestycji, warto jednak zastanowic siQ,
czy w finalnym wjmiku, zapis ten nie b^dzie abstrakcyjny. Umowa zawierana jest w
konkretnym celu - zapewnienie mieszkahcom Gminy mozliwosci korzystania z
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odnawialnych zrodeJ energii. Zastrzeganie kar umownych nie jest zatem celem
samym w sobie, ale racjonalnym ̂ rodkiem. Okreslenie kary w wskazanej wysokosci
wydaje si^ bye znacznie przesadzonym zabiegiem. Prosimy o ponowna analiz^
zapisow.

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy nie zmienia zapisow umowy.

Pytanie nr 16:

Prosimy Zamawiaj^cego o ponownq analiz^ zapisow dotycz^cych wysokosci
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ

i wzoru umowy wymagane zabezpieczenie to 10 % ceny podanej w ofercie.
Pragniemy zwrocic uwag^, ze przedstawiona warto^c procentowa wymaganego
zabezpieczenia jest to maksymaln^ dopuszczan^ przez ustawodawc^ (art. 150 ust 2

Pzp). Kwestia z^dania od wykonawcy zabezpieczenia jest spraw^ fakultatywnq, gdzie
nie zostal narzucony w zaden sposob wymog okreslania zabezpieczenia na
maksymalnym mozliwym poziomie. Warto zauwazyc, ze znane sq post^powania

publiczne, ktdrych warto^ci ofert znacznie przekraczaj^ szacunkowq warto^d
przedmiotowego zadnia, a jednak wielkosc zabezpieczenia byla znacznie nizsza.
Prosimy o zmian^ wymaganego zabezpieczenia na 5 % ceny podanej w ofercie.
Proponowana zmiana zapewni bardziej proporcjonalnie odniesienie do zakresu
zamowienia i tym samym w pefni pozwoli zabezpieczyd ewentualne roszczenia

Zamawiajqcego z tytulu nalezytego wykonania umowy oraz usuni^cia wad i usterek.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiaj^cy nie zmienia zapisow dotycz^cych zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

Pjrtanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz istniej^cego kotfa oraz wyniesienie go z

miejsca montazu nowego urz^dzenia lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Wyniesienie zdemontowanego kotla lezy po stronie Wykonawcy. Zdemontowany

kociof nalezy zfozyc w miejscu wskazanym przez uz3^kownika.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, ze podl^czenie gornej w^zownicy wraz z zakupem pompy
oraz osprz^tu i czujnikami lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz Zamawiaiacego:
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Zmawiaj^cy informuje, ze pod^czenie gdrnej w^zownicy do istniej^cej instalacji
c.o.(bez zestawu pompowego) lezy po stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany
inwestycji. Montaz pompy jest mozliwy na wyraznq proSb^ mieszkanca i na jego
koszt.

Pytanie nr 19:

Prosimy o informacje czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozIiwoSc ewentualnego
podzielenia etap6w realizacji danych cz^^ci zamowien na wi^ksza ilosc etapow z
mniejszq ilosci^ instalacji do wykonania? W przypadku obecnie przedstawionych
wymagan zrealizowanie takich ilosci instalacji b^dzie wymagalo od Wykonawcy
„zamrozenia" duzej ilosci srodkow finansowych na kilka miesi^cy, co w przypadku

tak duzej inwestycji jest dos^ klopotliwe. Dla Zamawiajqcego za^ uci^zliwy i
dlugotrwaly moze bye odbior tak duzej ilosci instalacji w jednym etapie. Ewentualne
podzielenie poszczegolnych etapow mniejsze cz^^ci pozwolilo by na ulatwienie

pracy obu stronom umowy. Wnosimy o ponown^ analiz^ zapis6w dotyczqcych
poszczegolnych etapow realizacji. Zmiana etapow realizacji powinna pociqgac za

sobq rowniez aktualizacje termindw ptatnosci, co u^atwi rozliczenie
inwestycji. Podkre^lamy, ze podziat ten nie wplynie na kohcowy termin realizacji
inwestycji.

Odpowiedz Zamawialacego:

Zamawiaj^cy nie zmienia zapisow umowy w zakresie etapdw realizacji.

P5danie nr 20:

Prosimy o informacje czy Zamawiajqcy zezwala by Koordynator Techniczny nie

posiadal uprawnieh z danej specjalnosci, a w zamian za to wykazane zostalo, ze
posiada doswiadczenie w zakresie realizacji inwestycji podobnego typu? W wielu
przypadkach faktyczne doswiadczenie w montazu instalacji ma znacznie wi^ksze

znaczenie podczas realizacji zadania niz uzyskane uprawnienia budowlane.
Dodatkowo, warto podkreslic, ze charakter zamowienia tj. „dostawa i montaz", nie
powinien wymagac udziafu w realizacji zadania os6b posiadaj^cych uprawnienia
budowlane. S4 te realizacje, ktdre zgodnie z Prawem budowlanym, nie wymagaj^
pozwolenia na budowe ani zgioszenia w odpowiedniej jednostce administracyjnej.
Prosimy 0 ponown^ analize wskazanych wymagan.

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy nie zmienia wymogow dotyczqcych koordynatora technicznego.

Pytanie nr 21:

Prosimy o weryfikacje zapis6w wzoru karty gwarancjdnej [Zafqcznik Nr 3 do
umowy). Obecne zapisy karty wymagaj^ od Wykonawcy zfozenia osobnej karty
gwarancyjnej dla kazdej z instalacji po przez wpisanie danych Beneficjenta (imie i
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nazwisko, adres, nr dziaiki]. Chcemy zwrdcid uwag^, ze Wykonawca podpisuj^

umowQ na realizacj? z Gmin^. To Zamawiaj^cy (Gmina) jest strong umowy, dlatego

tez karta gwarancyjna powinna bye wypetniana dla Zamawiajqcego, a nie stanowic
wyroznienie uczestnikdw projektu, co w przypadku realizacji np. cz^sci 1
zamdwienia, wi^ze si^ z wypisaniem kilkuset kart gwaranc3^nych. Wydawac by si^

mogto, ze projekt promujqcy wykorzystanie odnawialnych zrodel energii powinien
rdwniez dbac inne formy ochrony srodowiska, w tym np. zb^dne wykorzystanie

papieru.

Przedstawienie jednej karty gwarancyjna] dla umowy w zaden sposob nie ograniczy
mozliwoscl korzystania z zapisow gwarancyjnych Beneficjentom projektu.
Zat^cznikiem do kwart gwarancyjnej moze byd kompletna lista Beneficjentow, u

ktorych dokonano montazy instalacji. Prosimy Zamawiaj^cego o przemyslenie
takiego rozwi^zania.

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy nie zmienia zapisow karty gwarancyjnej.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zaw6r mieszajqcy W z kvs=l,6m3/h z temp, nastawy

35-70 stopni Celcjusza?

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23:

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych przez
wolny kanat wentylacyjny? Jesli tak po czyjej stronie lezy uzyskanie takiej opinii -
Wykonawcy czy Uzytkownika instalacji?

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiaj^cy informuje, prowadzenie rur solarnych powinno odbywad si^ z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Prowadzenie rur solarnych z dachu do

kotlowni jest mozliwe przez nieczynny kanat wentylacj^ny/palny lub przez szyb
techniczny. Ewentualne uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie mieszkahca.

Pytanie nr 24:

Prosimy o informacj^ czy w przedmiotowym post^powaniu wyst^pujq budynki o
powierzchni wi^kszej niz 300 m2

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiajqcy informuje, ze budynki obj^te przedmiotowym postQpowaniem nie majq

powierzchni uzytkowej wi^kszej niz 300 m2
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Pytanie nr 25;

Prosimy o informacje czy ktdrys z budynk6w obj^tych przedmiotem zambwienia jest
obj^ty ochrona konserwatorsk^.

Odpowiedz Zamawiafacego:

Zamawiajqcy informuje, ze budynki obj^te przedmiotowym post^powaniem nie

obj^te ochron^ konserwatorskq

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwlerdzenie, ze montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie
Beneficjenta.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawlajqcy informuje; ze montaz zaworu antyskazeniowego nie jest wymagany

przy montazu zestawu solarnego. Ewentualny jego montaz mozliwy jest na wyrazn^
prosb^ mieszkanca przy gtbwnym wodomierzu na wej^ciu wodoci^gu do budynku i
na jego koszt

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, ze przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z
wytycznymi Wykonawcy, dia podt^czenia instalacji solarnej lezy po stronie
Beneficjenta.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiajqcy potwierdza.

P)^nie nr 28:

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachu dla montazu
instalacji solarnej lub fotowoltaicznej lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiaj^cy potwierdza.

Pj^nie nr29:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy nie przewiduje montazu instalacji solarnej
po za obr^bem budynku mieszkalnego (budynek gospodarczy, grunt].

Odpowiedz Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy potwierdza.
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P5^nie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, ze jesli wjmiknie koniecznosc montazu instalacji na gruncie
po stronie Beneficjenta lezy przygotowanie podloza i postumentu pod montaz
paneli/kolektordw.

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy potwierdza.

Pytanie nr31:

Prosimy o potwlerdzenie, ze zakup i montaz grzalki elektrycznej lezy po stronie
Beneficjenta.

Qdpowiedz Zamawiaiacego:

Zakup i montaz grzatki elektrycznej nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu.
Zamawiaj^cy potwierdza, ze ewentualny zakup i montaz grzaiki elektrycznej do
zasobnika jest w zakresie mieszkanca na jego wyrazn^ pro^b^ i jego koszt.

Pytanie nr 32:

Prosimy o informacje czy Zamawiajqcy zezwoli na sWadanie kilku faktur cz^sciowych
w zakresie rozliczenia si^ z realizacji instalacji fotowoltaicznych np. po wykonaniu
kazdej z instalacji obj^tych przedmiotowym zamowieniem.

Qdpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy informuje, ze zasady rozliczania wykonanych dostaw wskazano w

sposob jednoznaczny w § 10 umowy i nie ulegaj^ one zmianie.

Pytanie nr33:

Proszq 0 zgod^ na zmianq tre^ci punktu 6.2.3. zdolno^ci technicznej lub zawodowej -
SIWZ w czqsci a): z "min. 200 instalacji (zestawdw)" na "min. 190 instalacji
(zestawow)".

Qdpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pjrtanie nr 34:

Czym sq pokiyte polacie dachowe bud3mk6w przeznaczonych do budowy instalacji
fotowoltaicznych ?

Qdpowiedz Zamawiaj^cego:

1
Instalacja fotowoltaiczna skladaj^ca si^

z 150 szt paneli fotowoltaicznych o t^cznej mocy min. Pokrycie - blacha trapezowa
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39,75 kWp montowany na dachu budynku Publicznej
Szkoiy Podstawowej w Dybkach,

2

Instalacja fotowoltaiczna skiadaj^ca si^
z 75 szt paneli fotowoltaicznych o i^cznej mocy min.
19,875 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkoiy Podstawowej w Kalinowie,

Pokrycie - blacha trapezowa

3

Instalacja fotowoltaiczna skladaj^ca si^
z 150 szt paneli fotowoltaicznych o l^cznej mocy min.
39,75 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkoty Podstawowej w Ugniewie,

Pokrycie - blacha trapezowa

4

Instalacja fotowoltaiczna skladajqca si^
z 75 szt paneli fotowoltaicznych o t^cznej mocy min.
19,875 kWp montowany na dachu budynku Publicznej

Szkofy Podstawowej w Nagoszewie,

Pokrycie - Papa

Pytanie nr35:

Czy Zamawiajqcy dopu§ci zastosowanie kolektora slonecznego o nast^puj^cych
parametrach:

sprawnosc optyczna 82,8%,

- wspokzjmnik strat a2 = 0,019

- moc uzyteczna kolektora przy nasknecznieniu 1000 W/m2 oraz roznicy
temperatury Tm Ta = 30 K r6wnej 1622 W/ni2

grubo§c welny mineralnej w kolektorze 30 mm

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 36:

Prosz^ 0 potwierdzenie ze zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), ktdre
m6wi 0 tym, iz „przy zastosowaniu materiaiu izolacyjnego o innym wsp6kzynniku
przewodzenia ciepia niz podany w tabeli— nalezy skorygowac grubo^c warstwy
izolac3dnej" Zamawiajqcy dopuki rurq solarnq z izolacjq o gruboki mniejszej niz 20

mm, jednak o nizszym wspolczynniku przewodzenia ciepta wyrazonym w
[W/(m*K)] speiniajqc^ wymagania wyzej wymienionego Rozporzqdzenia, pod
warunkiem, ze oferent przedstawi dowod obliczeniowy wykonany w oparciu o

obowiqzuj^ce normy.

Odpowiedz Zamawiaiacego:

Zamawiajqcy dopuszcza do zastosowania izolacje takie jak areozel, wiokno
poliestrowe oraz kauczuk EPDM.
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Pjrtanie nr37:

Ponadto informuj^, ze w obowiqzuj^cym za^qczniku do Rozporz^dzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 „Wymagania

izolacji cieplnej i inne wymagania zwiqzane z oszcz^dno^ci^ energii" pkt 1.5 zostaly

wskazane minimalne wymogi izolacji cieplnych przewodow rozdzielczych i

komponentdw w instalacjach centrainego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w

tym przewodow cyrkulacyjnych) oraz instalacji chiodu i ogrzewania powietrznego.

Zamawiajqcy wyja^nia, iz przedmiotowa izolacja zastosowana na instalacji solarnej

nie jest obj^ta w/w wymaganiami.

Odpowiedz Zamawiaj^cego:

Zamawiajqcy w dokumentacji projektowej wskazuje wymagania minimalne,

odpowiednie dla zaprojektowanej instalacji, uwzgl^dniajqce wymagania

producentbw urz^dzen, strat ciepla, zwi^zane z przenoszeniem wysokich temperatur

ryzyko oparzenia uz3d:kownika oraz zabezpieczenia ruroci^gbw prowadzonych na
zewn^trz przed niszczqcym dziataniem promieniowania U V i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zamawiaj^cy nie widzi przeciwskazan, jezeli Oferent zastosuje izolacji grubszq z

jednoczesnym zachowaniem systemowego rozwi^zania w zakresie odporno^ci na
promieniowanie UV, warstwy ochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
warunkami stosowanych temperatur. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie

materiaiu izolacyjnego o innym wspbtczynniku przewodzenia ciepta niz wymagany

przez Zamawiajqcego wbwczas nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej

zgodnie z uwag^ nr I do tabeli w pkt 1.5 zatqcznika nr 2 „Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwiqzane z oszcz^dnosci^ energii" rozporz^dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usjdiuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422). W celu nie ograniczania konkurencyjno^ci Zamawiaj^cy nie stawia zadnych
W3anagah w stosunku do klasy palnosci izolacji, wymaga jednak przedtozenia

aktualnej deklaracji zgodnosci na znak CE lub B wykonanej dla rury solarnej wraz z
izolacj^.

B. Zamawiajqcy informuje, ze p3d;ania oraz odpowiedzi na nie staj^ siQ integraln^
czQsclq specyflkacji istotnych warunkow zamdwienia i b^d^ wiqz^ce przy
sktadaniu ofert.

>^6jt

\[s kiepownika zamawiaj^b^o
lub osoby upowaznionej)
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