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 Przyłęk, dnia 30.11.2020 r. 

Znak postępowania: ZP.271.12.2020 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę 

oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”. 

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, województwo 

mazowieckie, przekazuje treść poprawionych zapytań dotyczących treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi 

odpowiedziami. 
 

 

Poprawiony zestaw pytań z dnia 16 listopada 2020 r.: 

 

1. Wnosimy o wykreślenie parametru wielkości – maxymalnej powierzchni brutto 

pojedynczego kolektora. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie maksymalnej powierzchni brutto pojedynczego 

kolektora o max 10% 

 

2. Wnosimy o dopuszczenie kolektorów o mocy znacznie wyższej niż wymagana 

mocy ( powyżej 1583W w dla Tm-Ta =0K i sprawność optycznej na poziomie 

≥80%. Moc użyteczna oraz współczynniki a1,a2 są znacznie lepsze. Pozwoli to 

jednocześnie Zamawiającemu na poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców i 

pozytywne rozstrzygnięcie Zamówienia.  

Sprawność optyczna jest parametrem, który uzyskujemy tylko w warunkach 

laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach pracy 

kolektora. Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania 

kolektorów jest moc kolektora, która jest podstawowym parametrem 

określającym jego właściwości cieplne dlatego też powinna zostać potraktowana 

jako najważniejszy parametr. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli 

na osiągniecie zakładanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie sprawność optycznej na poziomie 

min 83% 

 

3. Wnosimy o potwierdzenie że zamawiający dopuszcza do zamówienia kolektory 

słoneczne których materiał orurowania absorbera oraz konstrukcja rur wykonana 

jest z jednorodnych materiałów np. miedzi bądź aluminium. Wnosimy, aby na wzór 
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innych podmiotów realizujących podobne zamówienia Zamawiający dopuścił do 

zamówienia kolektory słoneczne w których użyto jednorodnych materiałów dla 

absorbera i rur. Nadmieniamy raz jeszcze że dla zamawiającego i użytkownika 

trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres 

użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których 

użyto jednorodnych materiałów dla absorbera i rur. Dopuszczenie tylko urządzeń 

aluminiowo-miedzianych- w miejscu styku dwóch odmiennych potencjałowo 

materiałów wiąże się z zagrożeniem wystąpienia korozji galwanicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

4. Prosimy o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których układ hydrauliczny 

połączony jest z absorberem poprzez zgrzew ultradziękowy. Pragniemy wyjaśnić, 

że zarówno spawanie laserowe jak i zgrzew ultradźwiękowy są powszechnie 

stosowaną metodą w produkcji kolektorów słonecznych i uznaje się je jako metody 

równoważne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

5. Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o 

układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy. Pragniemy wyjaśnić, że takie 

rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a w przypadku instalacji dla 

domów jednorodzinnych dużo lepszym z uwagi na odbiór ciepła z całej 

powierzchni absorbera oraz pozyskaniu wyższej temperatury na wyjściu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kolektorów słonecznych o układzie hydraulicznym w 

postaci podwójnej harfy. 

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 
 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 


