
 

 

 
ZAPYTANIE nr 3 

 
Dotyczy przetargu na „Dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych na 
budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn” 
 
 
Pytania: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory 
o innych parametrach i wykonanych w innej technologii, gwarantujące wyższy niż 
wymagany stopień pokrycia energii w skali roku zgodnie z załączoną symulacją 
w programie GetSolar, posiadające lepsze współczynniki sprawności i wyższą moc 
w porównaniu do kolektora zaprojektowanego, a także europejski certyfikat jakości 
SolarKeymark oraz 10 letnią gwarancję producenta. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że wskazana przez Zamawiającego wymagana sprawność 
optyczna kolektora 77% odnosi się do jego powierzchni czynnej (apertury). 

3. Prosimy o potwierdzenie, że oprócz grup dwudrogowych Zamawiający dopuszcza do 
zastosowania, jako równoważne grupy jednodrogowe zawierające: 

 pompa obiegu solarnego z regulacją obrotów, 
 separator powietrza, 
 manometr, 
 termometr, 
 zawór zwrotny, 
 zawór bezpieczeństwa 6bar, 
 armatura do napełniani i odpowietrzania instalacji, 
 przepływomierz elektroniczny w zakresie 1,5-6 l/min, umożliwiający kontrolę 

przepływu i sygnalizowanie alarmów w razie jego braku, 
 elementy hydrauliczne ze stali i z mosiądzu, 
 estetyczna obudowa stanowiąca termoizolację, 
 zintegrowana automatyka sterująca. 
Gwarancja producenta: min. 5 lat wyłączając pompę. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie pogrzewaczy 
solarnych dwuwężownicowych o innych parametrach gwarantujących poprawną pracę 
instalacji, jednak nie gorszych niż określone w PFU co najmniej w zakresie 
parametrów: pojemność, izolacja, ciśnienie robocze wężownic i zasobnika, materiał 
zasobnika, zabezpieczenia. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda dołączenia do oferty m.in. 
następujących dokumentów poświadczających za zgodność z oryginałem: 

 certyfikat na znak SolarKeymark lub równoważny, 
 załącznik do ww. certyfikatu, potwierdzający spełnienie wymaganych 

parametrów dla kolektora słonecznego. 
 



 

 

Szczuczyn, dnia 21.11.2013 r. 
Gmina Szczuczyn 
Pl. 1000-lecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
RRI.271.03.2013 

Zainteresowani oferenci 
 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 3 dotyczące 
prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż 
kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Szczuczyn”, udziela następującej odpowiedzi: 
 
Odpowiedzi: 

1. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zapytaniu nr 2, gdzie określił 
minimalne parametry techniczne wskazując dopuszczalne odchylenia 
parametrów technicznych dotyczących kolektora rurowo - próżniowego. 

2. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w zapytaniu nr 2, gdzie 
określił, iż wymagana sprawność optyczna kolektora odnosi się do 
powierzchni absorbera. 

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, bądź 
lepszych, pod warunkiem, iż nie wpływają one w sposób niekorzystny na 
działanie instalacji solarnej, jednak zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że 
proponowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasobników o równoważnych 
parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w PFU, pod warunkiem, 
iż nie wpływają one w sposób niekorzystny na działanie instalacji solarnej. 

5. Zamawiający zgodnie z SIWZ i PFU wymaga załączenia do oferty pełnego 
sprawozdania z badań (test/raportu), na podstawie którego Zamawiający będzie 
w stanie dokonać oceny produktu równoważnego wraz z certyfikatem 
SolarKeymark lub równoważnego 

 
W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują w znaczny sposób treści SIWZ 
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca 
i terminu składania ofert pozostają bez zmian. 

 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczyński 


