
 

 

 
ZAPYTANIE nr 6 

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

1. Z uwagi na fakt, że materiał i grubość izolacji obudowy zbiorczej kolektora 

słonecznego wpływa bezpośrednio wyłącznie na straty ciepła kolektora, precyzyjnie 

ujęte w formie współczynników strat a1 i a2, wyznaczonych przez laboratorium 

badawcze zgodnie z normą PN-EN 12975-2, prosimy o potwierdzenie, że parametr 

grubości izolacji ma charakter wyłącznie przykładowy i jeśli kolektor posiada inną 

grubość izolacji obudowy zbiorczej, a spełnia wszystkie pozostałe wymagane 

parametry, w tym m.in. w zakresie współczynników a1 i a2, to Zamawiający dopuści 

taki kolektor do zastosowania. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że dla Zamawiającego istotnymi parametrami zbiorników 

solarnych, podanych w załączniku nr 9 do SIWZ są parametry w zakresie: 

pojemności, izolacji, dwie wężownice, gwarancja producenta, poziomowanie 

zasobnika, ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy, materiał zasobnika, 

zabezpieczenie, pojemność, izolacja, ciśnienie robocze wężownicy i zasobnika, 

materiał, pozostałe zaś parametry mają charakter przykładowy. 

 



 

 

 
Szczuczyn, dnia 04.12.2013 r. 

Gmina Szczuczyn 
Pl. 1000-lecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
RRI.271.03.2013 

 
Zainteresowani oferenci 

 

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 6 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 dopuszcza zastosowanie cieńszej warstwy izolacji obudowy zbiorczej 

pod warunkiem, iż nie wpłynie ona negatywnie na współczynniki strat a1 i a2 

kolektora słonecznego. Nadmienia się jednak, iż zastosowana izolacja musi w 

odpowiedni sposób zabezpieczyć obudowę zbiorczą kolektora przed rozszerzaniem 

termicznym i zamarzaniem zaciekającej wody do wnętrza kieszeni, gdzie osadzone są 

rury próżniowe. 

2. Zamawiający poniżej podaje istotne parametry minimalne, jakie decydują o uznaniu 

zbiornika solarnego C.W.U. za produkt równoważny: 

Izolacja : pianka bezfreonowa o grubości min. 50 mm 
Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej 
(200l/300l/400l/500l) 0,9/1,5/1,8/2,0 m2 

Min. powierzchnia górnej wężownicy 
(200l/300l/400l/500l) 0,7/0,8/1,0/1,3 m2 

Gwarancja producenta min. 7 lat 
Poziomowanie zasobnika nóżki nastawne 
Max. Średnica zasobnika 
(200l/300l/400l/500l) 600/610/700/700 mm 

Ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy 
min.: 10 bar 

Materiał zasobnika: Stal emaliowana 

Zabezpieczenie przed korozją: Anoda magnezowa (w okresie gwarancji 
zużyta anoda podlega bezpłatnej wymianie) 

  
  

 

 



 

 

  

 Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz zapisem Części III pkt 5 SIWZ, to na Wykonawcy ciąży obowiązek 

wykazania, że proponowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

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 


