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Wykonawcy ubiegający się o

udzie!enie zamówienia

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: .,MoNTAi lNsTALAcJt KoLEKToRóW sŁoNEczNYcH NA
BUDYNKU PoGoToW|A oPtEKUŃ czEco" W PtoTRKoWlE TRYBuNALSK|M,,.

Działajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub|icznych
(Dz. U. z2070 nr 113, poz,759 zpoźn, zm.), udzie|am odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie:

Czy zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie kolektorów rurowo próżniowych, które o wie|e
|epiej sprawdziły by się w takiej instalacji i które średnio o 6 miesięcy w roku grzejq dłużej
ciepłą wodę, pracujq z imqoraz w pochmurne dni '  |nstalacje z takimi ko|ektorami doskona|e

sprawdzajq się w tego typu p|acówkach. Montowa|iśmy je na szkołach oraz w domu dziecka
w Lubsku te| 509303181. Produkujemy ogrzewacze od 60-500 |itrów oraz ko|ektory
prÓżniowe o wysokiej sprawności 96%o oraz wysokiej temperaturze stagnacji 300st.C. Czy|i
temperatura maksyma|na uzyskana z promieniowania'  Rozwiqzanie z takimi ko|ektorami

zapewnia o wie|e wyższe uzyski ciepła ze słońca przez dłuzszy okres czasu tj 9 miesięcy i tym
samym o wie|e większy zysk d|a tej p|acówki powstaĘ z oszczędności pa|iwa.

odpowiedź:

Nie dopuszczamy zamiany koIektora płaskiego na rurowy' KoIektory płaskie zostały
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zastosowanie ko|ektorów rurowych
będzie niezgodnie z uzyskanym pozwoIeniem konserwatorskim'

2. Pytanie:

Czy zamawiajqcy dopuszcza pompę wi lo w tej instalacj i?

odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie pompy innej niż w projekcie pod warunkiem, że zastosowana
pompa będzie równoważna tj. będzie miała parametry nie gorsze od zaprojektowanej.

3. Pytanie:

Czy zamawiajqcy dopuszcza zmianę niektórych połqczeń w kotłowni w celu usprawnienia
układu grzania c.W.u oraz uwzg|ędnienie ich w dokumentacj i  powykonawczej?

odpowiedź:

Proszę o przesłanie propozycj i  zmian połqczeń w kotłowni. Bez tego nie jesteśmy w stanie

ocenić jak propozycje te wpłynq na pracę układu.



4 . Pytanie:
Czy zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie insta|acji so|arnej łqczqcej ko|ektory z kotłowniq
rurami ze stal i nierdzewnej stosowanymi w instalacjach solarnych?

odpowiedź:
Dopuszcza się do zastosowania rur ze sta|i nierdzewnej pod warunkiem zastosowania rur
równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane. Ponadto wykonawca musi
prze|iczyć opory insta|acji idostosować do nich pompę.

Pytanie:
Czy zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie wymienników innej f irmy?

odpowiedź:
Dopuszcza się zastosowanie wymienników innej f irmy niż zaprojektowane pod warunkiem, że
będq orie równowazne tj. będq o niezgorszych parametrach od zaprojektowanych.

Pyta n ie:
l le wymienników 500 |itrów powinno zostać zainstalowanych?

odpowiedź:
Należy zamontować 2 wymiennikio poj.50O I każdy.

Pytanie:
Czy ko|ektory muszq być podobne pod wzg|ędem wymiarów fizycznych?

odpowiedź:
KoIektory o konkretnych wymiarach i układzie zostały uzgodnione z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków' Zastosowanie ko|ektorów o innych gabarytach i w innym układzie
(ułożeniu) będzie niezgod nie z uzyska nym pozwoleniem konserwatorskim.

8. Pytanie:
Czy uzysk energetyczny nie powinien być wyznacznikiem doboru ko|ektorów?

odpowiedź:
Tak uzysk energetyczny jest wyznacznikiem doboru ko|ektorów. Powinien on być
potwierdzony badaniami wykonywanymi.w tych samych warunkach dla porównywanych
ko|ektorów' oprocz tego o równoważności decydujq także materiały z jakich został dany
kolektor wykonany.

9. Pytanie:

Czy ko|ektory o innych, mniejszych, wymiarach, ale bardziej sprawne pod wzg|ędem uzysków
energetycznych sq dopuszczone?

odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 7.
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