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Uczestnicy postępowania 
przetargowego o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

Pytanie 1 

W przedmiarze w pozycji 13 d.1 dotyczącej Naczynia wzbiorczego przedstawiona ilość to 1 

szt., natomiast w załączniku nr 4 do SIWZ w spisie materiałów uŜytych do wykonania 

instalacji solarnej na stronie 16-tej podana ilość ww. zbiorników to 2 szt. Proszę o 

wyjaśnienie, która ilość jest poprawna. 

Odpowiedź: 

NaleŜy przyjąć 2 szt. naczyń. 

 

Pytanie 2 

Proszę o przesłanie schematu instalacji, poniewaŜ nie został dołączony do dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.  

 

Pytanie 3 

Prosimy o pilne dołączenie do SIWZ rysunków o których wspomina dokumentacja. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.  

 

Pytanie 4 

Analizując opis sposobu mocowania konstrukcji płyt solarnych do dachu oraz brak obliczeń 

konstrukcyjnych tegoŜ mocowania, obawiamy się Ŝe przy wiejących silnych wiatrach, nie 

zapewni on stabilnego posadowienia na dachu. Czy Zamawiający posiada świadomość 

zagroŜenia? 

 

 



Odpowiedź: 

Mocowanie konstrukcji KDPR.2PV192 na początku roku 20009 zostało 

przeprojektowane przez firmę. Zapewnia ono jeszcze bardziej stabilniejsze 

posadowienie konstrukcji na dachu.  

 

Pytanie 5 

Będąc na wizji lokalnej w DPS w Myśliborzu uzyskaliśmy dostęp do rysunków i pomieszczeń 

przewidzianych na montaŜ instalacji solarnej. Stwierdziliśmy Ŝe projekt przewiduje montaŜ 

nowych podgrzewaczy w miejscu juŜ istniejących. Czy stare podgrzewacze mają zostać 

zdemontowane? Stwierdziliśmy równieŜ Ŝe niemoŜliwe jest zamontowanie podgrzewaczy w 

pomieszczeniu kotłów jak sugeruje dokumentacja bez demontaŜu części instalacji juŜ 

istniejącej. 

Odpowiedź: 

NaleŜy dostosować istniejąca instalację podgrzewania c.w.u. do nowo wstawianych 

zasobników solarnych wstępnego podgrzania. NaleŜy uwzględnić dodatkowe koszty w 

ofercie.   

 

Pytanie 6 

W załączonym kosztorysie brakuje pozycji dla wykonania niezbędnych prac budowlanych 

(uzupełnienie po przebiciach, montaŜu osłon, dołoŜenie zabezpieczeń dla pomp i automatyki, 

rozruchy, zbiornika na zrzuty z zaworu bezpieczeństwa, pompy podmieszania, zabezpieczenia 

p. poŜ. itp.) Czy prace nie ujęte w kosztorysie a niezbędne do wykonania będą rozliczane jako 

prace dodatkowe? 

Odpowiedź: 

NaleŜy uwzględnić dodatkowe koszty w ofercie.   

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych producentów oraz inny sposób 

montaŜu kolektorów np. jednorzędowy w układzie pionowym? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów oraz inny sposób montaŜu 

kolektorów o przepływie meandrycznym w dowolnym układzie.  

 

 



Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość przeprojektowania instalacji w celu zastosowania 

innych urządzeń oraz innego sposobu mocowania płyt solarnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie przez Wykonawców instalacji w celu 

zastosowania innych urządzeń oraz innego sposobu mocowania płyt solarnych? 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów oraz inny sposób montaŜu 

kolektorów o przepływie meandrycznym w dowolnym układzie. 

 

Pytanie 9 

Czy zamieszczony na Stronie zamawiającego projekt instalacji jest kompletny? Jeśli nie to 

proszę uzupełnić część rysunkową. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.  

 

Pytanie 10 

Czy jest do tego zadania projekt konstrukcyjny? Jeśli tak to proszę go zamieścić. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.  

 

Pytanie 11 

Czy jest do tego zadania projekt elektryczny i AKPIA? JeŜeli tak to proszę go zamieścić. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Na 

wyŜej wymienione zadanie nie jest wymagany projekt elektryczny.   

 

Pytanie 12 

Dlaczego w SIWZ umieszczonej na Państwa stronie w dokumentacji nie zamieszczono 

rysunków do projektowanej instalacji? Proszę o uzupełnienie SIWZ o niezbędne rysunki. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

 

 

 



Pytanie 13 

W „projekcie instalacji przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w oparciu o zastosowanie 

systemy solarnego”, który jest załącznikiem nr 4 do SIWZ: 

1) w pkt. 10 spisu treści (str. 11) jest odniesienie do rysunku nr 02. 

2) w pkt. 13 spisu treści (str. 12) jest odniesienie do rysunku nr 1. 

3) w pkt. 14 spisu treści (str. 12) jest odniesienie do rysunku nr 01. 

4) w pkt. 16 spisu treści (str. 13) jest odniesienie do rysunku nr 2 i rys. nr 4. 

Wymienione rysunki nie zostały zamieszczone w Projekcie. 

Odpowiedź: 

Brakuj ące rysunki dostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń na inną? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów oraz inny sposób montaŜu 

kolektorów o przepływie meandrycznym w dowolnym układzie.  

 

Pytanie 15 

Czy zamiana urządzeń wiąŜe się z opracowaniem nowej dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie przez Wykonawców instalacji w celu 

zastosowania innych urządzeń oraz innego sposobu mocowania płyt solarnych? 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów oraz inny sposób montaŜu 

kolektorów o przepływie meandrycznym w dowolnym układzie. 

 
 


