
 

 

 
ZAPYTANIE nr 5 

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

1. W jaki sposób należy zabezpieczyć zasobniki c.w.u.? Czy Zamawiający wymaga 
zastosowania oprócz zaworu bezpieczeństwa także naczynia przeponowego? Jeżeli 
tak, prosimy o podanie wymaganych pojemności odpowiednio do wielkości 
zbiorników. 

2. Zamawiający w pkt. XII pkt 5 SIWZ wymaga złożenia kosztorysu ofertowego 
(sporządzonego metodą szczegółową) stanowiącego dokument poglądowy. Czy 
Zamawiający podtrzymuje ten zapis? Jeżeli tak, czy kosztorys należy dołączyć do 
oferty, czy dopiero przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym 
w postępowaniu? Prosimy także o udostępnienie przedmiaru (lub przedmiarów), 
zawierającego podstawy wyliczenia nakładów, na podstawie którego można będzie 
sporządzić kosztorys ofertowy. Czy kosztorysy mają być sporządzone osobno dla 
każdego rodzaju zestawu? 

3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualne koszty zakupu i montażu 
pompy obiegowej do c.o. w przypadku podłączenia górnej wężownicy 
projektowanego zasobnika c.w.u. do istniejącego układu c.o. nie posiadającego pompy 
do c.o. (działającego na grawitacji) leży po stronie właściciela nieruchomości. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy 
doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów do pomieszczenia przeznaczonego 
na montaż urządzeń węzła solarnego potrzebnych do włączenia instalacji w układ 
istniejący budynku tj. ciepła woda, zimna woda, ewentualne rury centralnego 
ogrzewania w przypadku dodatkowego podłączenia źródła ciepła do górnej 
wężownicy nowoprojektowanego zbiornika, a także instalacja elektryczna posiadająca 
uziemienie oraz odpowiednio przystosowane miejsce posadowienia zbiornika 
solarnego. Jeżeli nie należy to do obowiązków właściciela  prosimy o dokładne 
wskazanie ilości budynków, w których należy doprowadzić brakujące media do 
wskazanego na montaż urządzeń pomieszczenia. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku instalacji wyrównawczej jej założenie 
w budynku leży po stronie właściciela budynku. Brak tej instalacji jest niezgodny z 
obowiązującymi przepisami, a zakres zamówienia nie obejmuje modernizacji 
instalacji elektrycznej obiektu. 

6. Czy w każdym budynku jest instalacja odgromowa? Prosimy o potwierdzenie, że w 
przypadku jej braku założenie instalacji w budynku leży po stronie właściciela. 

7. Prosimy o wskazanie ilości budynków z koniecznością posadowienia kolektorów 
słonecznych na gruncie. Jest to istotna informacja ze względu na konieczność 
wykonania fundamentów i wymaganego przez Zamawiającego stosowania w gruncie 
rur preizolowanych co znacznie wpłynie na koszt wykonania instalacji. 

8. Ile przeglądów gwarancyjnych należy wykonać w okresie wspomnianych 5 lat? 
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Zainteresowani oferenci 

 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 5 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 wymaga zabezpieczenia zgodnie z wymaganym prawem. Zamawiający 

wymaga zatem zastosowania następujących materiałów: zawór bezpieczeństwa, 

naczynie ciśnieniowe wzbiorcze, zawory odcinające, zawór stopowy nad naczyniem, 

niezbędna armatura. Pojemności  zostaną dobrane przez projektanta podczas 

projektowania instalacji. Przypominamy, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu. Zamawiający na etapie oceny ofert wymaga 

kosztorysu ogólnego. 

3. W przypadku, gdy istniejący w budynku układ c.o. nie jest wyposażony w pompę 

obiegową, a tym samym działa grawitacyjnie, decyzja o montażu takiej pompy oraz 

ewentualne koszty zakupu i montażu jej leżą po stronie właściciela nieruchomości. 

4. Formuła niniejszego postępowania jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, tak więc 

to Wykonawca na etapie projektowania i wizji lokalnej będzie weryfikował aktualny 

stan rzeczy i dobierał odpowiednie rozwiązania. Tak też to na Wykonawcy ciąży 

odpowiedzialność  podłączenia całej instalacji solarnej w taki sposób, żeby pracowała 

ona sprawnie w sposób najbardziej efektywny. 

5. Zamawiający  potwierdza, iż w przypadku braku instalacji wyrównawczej w budynku, 

decyzja o jej wykonaniu oraz koszt jej wykonania leży po stronie właściciela budynku. 

6. Zamawiający wymaga podłączenia instalacji solarnej do instalacji odgromowej w 

przypadku, kiedy użytkownik posiada taką instalację w budynku. 



 

 

7. Przypominamy, iż niniejsze postępowanie jest prowadzone w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj”, co za tym idzie to Wykonawca na etapie projektowania i wykonywanej 

wizji lokalnej będzie ustalał z właścicielami budynków miejsce posadowienia 

kolektorów słonecznych. To na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność zamontowania 

instalacji w taki sposób aby zapewnić jej jak najwyższą efektywność pracy. 

8. Zamawiający wymaga wykonania tylu przeglądów, ile nakazują warunki gwarancji 

poszczególnych komponentów składających się na cały system solarny oraz warunki 

gwarancji producenta mieszanki glikolu i zasobnika solarnego zabezpieczonego anodą 

magnezową. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 1 przeglądu 

wszystkich instalacji po 1 roku od zamontowania systemu solarnego celem 

weryfikacji pracy układu oraz minimum 1 przeglądu wszystkich instalacji minimum 

na 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji. 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 

 
 
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 


