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Zychlin, 17.01.2020 r.
Zaniawiaiacy:
GMINA ZYCHLIN
ul. Barlickiego 15
99-32Q Zychlin
NIP: 7(75-24-06-961
REGON: 611015514
Nazwa postepowania:
Dostawa i montaz wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorow slonecznych,
6 instalacji kotlow na biomase w ramach Projektu pn. ,,Ochrona Powietrza w Gminie Zychlin".
Znak:! BPI.271.1.11.2020
INFORMACJA DLA OFERENTOW
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
public2;nych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z pozn. zm.) Zamawiajqcy w zwiazku
z uniewaznieniem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego opublikowanego w Dz. U. UE
pod nr 2019/S 226-554265 dla cz^sci I publikuje tresc pytan i odpowiedzi, ktore byly kierowane do
zamawiajacego w celu doprecyzowania danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym na
etapie w/w postepowania.
Powyzuze ma na celu przyspieszenie
ulatwienie przygotowania ofert przez wykonawcow do
niniejszego postepowania.
Publikowana informacja o tresci jak nizej, stanowl integralng czesc dokumentacji przetargowej,
i wykonawcow uczestniczacych w przedmiotowym przetargu.
Pytanib nr 1 z dnia 30.10.2019:
Zamawiaj^cy w opisie przedmiotu zamowienia okreslil, ze z^da aby kolektor sloneczny posiadal uklad
hydrau iczny kolektorow - harfa podwqjna (dzielona) lub uklad meandryczny, dodatkowo wymaga aby
budowi kolektora absorbera powinna zabezpieczac nosnik ciepla przed jego niszczacym przegrzaniem
w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwaj^cej dhizej niz 1 dzien bez
koniecznosci wyposazania instalacji we wlasne zrodlo zasilania elektrycznego, nie dopuszczajac przy
tym do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwi^zania jakim jest uklad harfy pojedynczej.
Nalezy zwrocic uwage, ze kolektoiy o budowie harfy podwqjnej s^ zdecydowanie gorszym
rozwi^: :aniem niz kolektor o budowie harfy pojedynczej, chociaz by w nastepujacych aspektach:
Oporow przeplywu- zdecydowanie najgorszym rozwi^zaniem jest wlasnie podwqjna harfa,
a)
albowi' m po pierwsze wymaga podlqczenia szeregowego, ale przy podl^czeniu kolektorow (juz 2
szt. ) cilerokrotnie zwi^ksza opory. Zmniejszenie przeplywu wplywa na wzrost temperatury i zmniejsza
efektywnosc odbioru energii slonecznej.
b)
Odbioru ciepla z plyty absorbera- w przypadku podwqjnej harfy istnieje zwifkszone ryzyko
zablokowania przeplywu w cz^sci absorbera przez powietrze.
Zdolnosc oprozniania w sytuacji braku energii- harfa podwqjna w kolektorze wyposazonych
wylaczlnie w krocce gorne powoduje, iz usuni^cie cieczy w przypadku sytuacji zatrzymania cyrkulacji
w instalacji jest praktycznie niemozliwe.
Z tych przyczyn zdecydowana mniejszosc oferowanych kolektorow (mniej niz 10% ) to kolektoiy z
rozwia^aniem harfy podwqjnej. Wnosimy aby zgodnie przedstawiona argumentacj^, Zamawiaj^cy
wyelin inowal pozbawiony zasadnosci zapis dotycz^cy konstrukcji orurowania kolektora slonecznego
lub dopuscil jako rownowazne kolektory z harfowym ukladem hydraulicznym.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego bez zmian.
Pvtanie nr 2 z dnia 30.10.2019:
Zamawiajacy wymaga, aby regulator solarny (sterownik) byl zintegrowany fabrycznie z grupa^
pompowf| - zabudowany w izolacji grupy. Biorac pod uwag? fakt, ze na rynku jest tylko jeden dostawca
wymaganego rozwiazania, wnosimy o dopuszczenie rozwiazania rownowaznego opartego na
oddzielnym sterowniku. Rozwiazanie tego typu nie ma zadnego wpfywu na prawidlowa prac? calego
ukladu solarnego i pozwoli zachowac konkureneyjnosc ofert.
Odpowiedz:
Wg rozeznania przeprowadzonego przez zamawiajacego na polskim rynku s^ dost<?pne regulatory
solarne zintegrowane fabrycznie z grupa^ pompowa co najmniej 3 producentow. Jednakze Zamawiajacy
przychyla si? do wniosku wykonawcy i dopuszcza zastosowanie regulatora solarnego (sterownika),
ktory nie b?dzie zintegrowany fabiycznie z grupa^ pompow^.
Pvtanib nr 3 z dnia 30.10.2019:
Prosimly o potwierdzenie, ze dostawa i montaz modulow LAN/GSM jest obj?ta niniejszym
post?powaniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.
Odpowiedz:
potwierdza. Zgodnie z rozdz. 6.3.2. PFU sterownik ma miec mozliwosc komunikacji
zewn?tjrznej z wykorzystaniem modulu LAN/GSM, czyli kazdy sterownik instalacji solarnej musi bye
wypos^zony w modul komunikacji i dostawa modulu jest po stronie Wykonawcy.
Pvtanie nr 4 z dnia 30.10.2019:
Zama\^iaj^cy wymaga zastosowania w obiegu kolektorow slonecznych manometru o zakresie wskazan
0-10 bar, co jest nieadekwatne do przedmiotu zamowienia, z uwagi na wymagany jednoczesnie zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar.
Odpowiedz:
Zamawiajacy w rozdziale 6.3.2 PFU okreslil wymaganie co do manometru: ,,0-10 bar", poniewaz w
przypaiku ewentualnego uszkodzenia zaworu bezpieczenstwa manometr o zakresie wskazan 0-6 bar
me wyJ caze wzrostu cisnienia powyzej 6 bar. Ponadto zgodnie z zaleceniami producentow manometrow
zaleca si? dobrac manometry o nieco wyzszym zakresie wskazan niz przewidywane maksymalne
cisnier ie w instalacji, poniewaz kazde chwilowe przeci^zenie powoduje skrocenie zywotnosci i spadek
dokladnosci wskazan elementow pomiarowych.
Pvtanib nr 5 z dnia 30.10.2019:
Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostaly dopuszczone kolektory posiadaj^ce aluminiowy
absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo polaczenie miedzi z aluminium prowadzi do
korozji elektrochemicznej, ktorej efektem jest korozja wzerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie
jednorodnego materialu zmniejsza ryzyko wyst^powania nadmiernych napr^zeri (jednakowa
rozszeizalnosc cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwoch roznych materialow (kolektorow
slonecznych jakie zostaly uj^te w dokumentacji przetargowej). Biorac pod uwag? wybor/projektowanie
kolektcira slonecznego w pierwszej kolejnosci jako jeden z glownych czynnikow decyduj^cych o
sprawnosci kolektora slonecznego winien bye rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o
sprawnosci ale rowniez odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrow w cahym okresie
eksploatacji kolektora. Trwalosc, wysokq sprawnosc kolektora slonecznego, a takze dhigi okres
uzytko .vania plaskich kolektorow zapewnic mog^ jedynie kolektory, co do ktorych uzyto jednorodnych
materii low. W zwiazku z powyzszym, z uwagi na dobro przyszlych uzytkownikow prosz? o
potwie dzenie, ze do przetargu dopuszczone b^da^ tylko kolektory, ktorych absorbery oraz uklady
hydrau iczne skladaj^ si? z jednakowych materialach tj. aluminium lub miedzi.
Odpo\:
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Zamawiaj^cy przychyla si§ do wniosku wykonawcy i dopuszcza rowniez zaoferowanie kolektorow
zbudowanych w calosci z jednakowych materialow tj. z aluminium albo z miedzi.
Pytanie nr 6 z dnia 30.10.2019:
Wnosimy o potwierdzenie, iz Zamawiaj^cy dopuszcza jako rozwi^zanie rownowazne kolektor
sloneczny ktorego szyba solarna pryzmatyczna jest grubosci 3,2 mm. Jako ze zaproponowany kolektor
posiada wymagany certyfikat Solar Keymark stwierdzaj^cy odpornosc na gradobicie. Zastosowana
szyba -j charakteryzuje sie wysoka^ transmisja^ solarnq powyzej 91%, oraz niska^ emisja^ co pozwala na
osi^ganie maksymalnej efektywnosci konwersji energii slonecznej.
OdpoWiedz:
W pkt. 6.3.1 PFU zamawiajqcy okreslil wymaganie co do grubosci szyby kolektora min. 3.2 mm.
Zamawiaj^cy prosi wykonawcow o staranne zapoznanie sie z dokumentacja^ przetargow^.
Pytanie nr 7 z dnia 30.10.2019:
Wnosimy o dopuszczenie szerokosci kotla o mocy 20 kW do 70 cm. Pragniemy nadmienic iz
standaidowy wymiar otworu drzwiowego mierzony w swietle ma szerokosc 80 cm. A wiec bez
problemu proponowane kotly zmieszcz^ sie przy montazu/wnoszeniu kotlow.
Odpo\:
Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie kotlow innej (wiekszej) szerokosci niz okreslona w PFU, ale
przypornina, ze zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wykonanie niezb^dnych
otworow montazowych w celu wprowadzenia urzqdzen, zamurowanie otworow montazowych po
wprowadzeniu urz^dzefi oraz wykonanie napraw poinstalacyjnych jest po stronie Wykonawcy. Wieksza
niz zakladana szerokosc zaoferowanych urz£|dzeri nie moze bye podstawq do z^dania dodatkowego
wynagi •odzenia.
Pvtanie nr 8 z dnia 30.10.2019:
Wnosimy o potwierdzenie iz Zamawiaj^cy w ramach zamowienia oczekuje kotlow ktore spelniaj^
wymogi 5 klasy PN - EN 303 - 5:2012 oraz spelniajq wymagania okreslone w rozporz^dzeniu Komisji
(UE) 2 315/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotycz^cych ekoprojektu dla kotlow na paliwa stale
(Dz. U:-z. UE L 193 z 21.07.2015, a takze Rozporz^dzenie Ministra Przedsi^biorczosci i Technologii z
dnia 21 lutego 2019 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie wymagari dla kotlow na paliwo state.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy potwierdza, zgodnie z pkt. 6.4.1 PFU.
Pytani e nr 9 z dnia 30.10.2019:
Wnosimy o wykreslenie pojemnosci wodnej kotlow ba_dz zmian^ parametrow. Dla Zamawiaj^cego
znacz^oa jest odpowiednio dobrana moc kotla a nie jego pojemnosc wodna. Minimalna pojemnosc
wodna kotlow : Dla kottow 15kW - min. 65 1; Dla kotla 20 kW - min 90 1. Kociol posiadaj^cy nizszq
pojemrosc wodna^ - szybciej o si$ nagrzewa i jest bardziej efektywny. Wiejtsza powierzchnia wodna
kotla v instalacji wpbywa na zwi^kszenie bezwladnosci calej instalacji co utrudnia sterowanie praca^
kotla - mi^dzy innymi: osiqgni^cie poz^danych temperatur w danych godzinach/strefach czasowych (
ustawicnia harmonograinu pracy)
Odpowiedz:
Zamaw iaj^cy przychyla sie do wniosku wykonawcy i rezygnuje z wymagania minimalnej pojemnosci
wodne kotlow.
Pytanile nr 10 z dnia 06.11.2019:
W zwmzku z zamiarem udzialu w post^powaniu przetargowym na ,,dostaw§ i montaz wraz z
zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorow slonecznych, 6 instalacji kotlow na
biomase i 60 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz 10
mikro-' nstalacji fotowoltaicznych" wnioskujemy o skrocenie czasu akceptacji przez Zamawiaja^cego
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umow z podwykonawcami czy czasu wniesienia uwag do zlozonej dokumentacji projektowej z 14 dni
do 5 dni (par 3 ust. 6 i par. 4 ust. 4. Zdecydowanie usprawni to realizacje umowy.
Wnioskujemy takze o ustalenie czasu przewidzianego na realizacj? przedmiotu umowy wyrazonego w
liczbiejmiesiexy np. 10 czy 12 miesi^cy od daty podpisanie umowy a nie poprzez wyznaczenie daty
sztywnjej tj. 30.09.2020 r .
Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapisy Istotnych Postanowieri Umowy bez zmian.
Zamawiajacy pozostawia termin realizacji przedmiotu zamowienia bez zmian - inwestycja jest
dofmarisowana ze zrodel zewnejxznych i termin realizacji jest ograniczony zapisami umowy
o dofinansowanie.
Pvtanie nr 11 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskatiie opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.
Odpowiedz:
Zamawiajacy przypomina, ze Wykonawca ma zrealizowac zamowienie lacznie z zaprojektowaniem
instalaoji i po jego stronie jest nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa. Rowniez po stronie Wykonawcy i w ramach jego kosztow jest
uzyskanie wszelkich opinii, jesli 54 wymagane zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami.
Pvtanie nr 12 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym
uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Beneficjenta.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy przypomina, ze Wykonawca ma zrealizowac zamowienie lacznie z zaprojektowaniem
instalaeji i po jego stronie jest nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
techniqznej i przepisami prawa. Rowniez po stronie Wykonawcy i w ramach jego kosztow jest
uzyskanie wszelkich opinii, jesli s^ wymagane zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami.

Pvtanie nr 19 z dnia 06.11.2019:
ProsimV o potwierdzenie, ze zbiorniki solarne powinny zawierac sie w klasie energetycznej mi^dzy
klasq A, a klasa^ A++.
Odpowiedz:
Zamavjiajqcy nie okresla takiego wymagania. Zamawiaj^cy przypomina, ze Wykonawca ma
zrealizowac zamowienie lacznie z zaprojektowaniem instalacji i po jego stronie jest nalezyte wykonanie
przedn iotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
Pvtanie nr 20 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajapy zezwoli, aby projekty przedstawiano zostaly w 1 egz w
formie papierowej oraz dla mozliwosci stworzenia ich powielenia, kazdy projekt dostepny byl rowniez
w wersji elektronicznej.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy uszczegolawia oraz koryguje zapisy PFU pkt. 2.2.4 oraz pkt. 6.9.4 i wymaga
przygo towania:
1) Projektow wykonawczych w ilosci 2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz 2 egz. w formie
elektronicznej.
2) Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz 2 egz. w formie
elektronicznej..
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Pvtanie nr 21 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga reduktora cisnienia w kazdej instalacji?
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.
Pvtanie nr 22 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli Wykonawca bedzie stosowal ruiy PP, nie bedzie koniecznosci
dodatkowego dawania izolacji na rurach ZW, CWU i CO.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pvtanie iir 23 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze modem do podiaczenia instalacji solarnej do Internetu nie jest objety
przedmiotem zamowienia.
OdpoWiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z rozdz. 6.3.2. PFU sterownik ma miec mozliwosc komunikacji
zewnetrznej z wykorzystaniem modulu LAN/GSM, czyli kazdy sterownik musi bye wyposazony w
modut comunikacji i dostawa modulu jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 24 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze do obowi^zkow mieszkanca jest doprowadzenie rur cieplej wody
uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu zbiomika CWU oraz
zainstalowanie podwqjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z
poprawnie wykonanym uziemieniem.
Qdpowiedz:
Zamawiajqcy potwierdza.
Pvtanie nr 25 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udzialu w projekcie Beneficjentow w
konco\vym etapie prac rozwazanym moze bye wydluzenie terminu realizacji danego zadania.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie potwierdza. Przeslanki zmiany (wydluzenia) terminu realizacji umowy s^ zawarte w
§ 17 Istotnych Postanowieniach Umowy.
Fvtanie nr 26 z dnia 06.11.2019:
ProsirrJy o informacje ile ukladow kotlowych bedzie wymagalo ,,zamkniecia" odpowiedniego
przerobienia na uklad zamkniety. Prosimy o potwierdzenie, ze prace z tym zwi^zane i dostarczenie
wymaganej annatury wraz z urzadzeniami lez^ po stronie Beneficjenta, poniewaz jest to ingerencja w
istniejacy system.
Odpowiedz:
Wgwiedzy zamawiaj^cego wielcszosc dostepnych na rynku kotlow na pellet nie wymaga przerobienia
instalaeji z ukladu otwartego na zamkniety. Zamawiajqcy nie wie natomiast jakie urzadzenie zostanie
zapropoiiowane przez Wykonawce, totez nie jest mozliwe okreslenie przez Zamawiaj^cego ile uktadow
musi zostac zamknietych. Jesli w przypadku kotla zaproponowanego przez Wykonawce projektant
stwierdzi koniecznosc przerobienia danej instalacji na uklad zamkniety, to koszt przerobienia instalacji
kotlowni do ukladu zamknietego, zakup i montaz niezbednych urz^dzen do adaptacji lezy po stronie
Wykonawcy.
Fvtanie nr 27 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz istniejacego zasobnika c.w.u. lezy po stronie Beneficjenta.
Odpowiedz:
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Jezeli w budynku beda^ znajdowac si^ elementy kolidujace z nowobudowan^ instalacj^ i nie bedzie
mozliwosci unikniecia kolizji na etapie projektowania, to demontaz tych elementow bedzie po stronie
Uzytkqwnika/Wlasciciela budynku.
Pytanie nr 28 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze okres rekojmi dla kazdej z umow wynosi 5 lat.
Odpowiedz:
Zgodnie z § 14 ust. 3 IPU ,,Okres rekojmi za wady flzyczne na zestawy i wszystkie materiaby oraz
urz^dzenia jest rowny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesiecy."
Pytanie nr 29 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz i odstawienie istniej^cego kotla jest po stronie Wykonawcy
natomiast wyniesienie go z miejsca montazu lezy po stronie Wlasciciela budynku.
Odpowiedz:
Zama^iajqcy nie potwierdza. Po stronie Wykonawcy jest demontaz i wyniesie kotla.
Pytanie nr 30 z dnia 06.11.2019:
Opieratac sie na doswiadczeniu z innych podobnego typu inwestycji oraz majac na uwadze zaniki
dostepii sieci Internetowej w miejscu montazu urzadzen, prosimy o informacje ile instalacji powinno
zostac podt^czone do sieci w celu ich monitorowania. Co w przypadku jesli w danej lokalizacji nie ma
dostepu do sieci Internet lub siec w danym punkcie obiektu jest niedostepna.
Odpowiedz:
System monitorowania nalezy wykonac dla co najmniej dwoch instalacji kazdego zestawu instalacji
kolektorow slonecznych i nie mniej niz dla 15% l^cznej liczby instalacji. Analogicznie system
monitorowania nalezy wykonac dla co najmniej dwoch instalacji z kazdej mocy instalacji
fotowoltaicznych i nie mniej niz 10 % lacznej liczby instalacji na nieruchomosciach prywatnych oraz
dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej. W przypadku braku
dostepu do sieci, Wykonawca zastosuje np. wzmacniacz WiFi (tzw. repeater) lub polaczenie kablowe
lub inn^ alternatywne rozwi^zanie pozwalaj^ce na monitoring instalacji. Natomiast wszystkie regulatory
grupy jsolamej i inwertery musz^ bye przystosowane do wspolpracy z dedykowanym systemem
monitoringu. Wykonawca zamiesci informacj^ o sposobie podl^czenia monitoringu w pozniejszym
terminie w dokumentacji powykonawczej danej instalacji, natomiast podl^czenie w pozniejszym
terminie i zapewnienie dostepu do sieci nie lezy po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 31 z dnia 06.11.2019:
Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obci^zenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w
ktorej zgloszenie serwisowe nie obejmowalo elementow instalacji zamontowanej przez Wykonawce?
Wykonawcy niejednokrotnie spotykajq sie z sytuacj^, w ktorej wezwania serwisowe nie obejmuj^
uszkodzen zwi^zanych z wykonywan^ instalacjq, a zgtoszeniu podlegajq wady instalacji nieobjetych
zamowieniem, nalez^cych do beneficjenta. Zwracamy sie z prosba^ o uwzglednienie we wzorze umowy
zapisu o mozliwosci obci^zenia Zamawiaj^cego odpowiedzialnosciq za niezasadne wykonanie serwisu
w przy sadku zgloszenia wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.
OdpoWiedz:
Zgodnie z zapisami projektu umowy oraz wzoru kwarty gwarancyjnej, stanowi^cej zalacznik do wzoru
umowy, wykonawca (gwarant) nie ponosi odpowiedzialnosci za wady, ktore powstaly z przyczyn
zewnetrznych i nie pozostaj^ w zwiazku przyczynowo-skutkowym z jego dzialaniem lub zaniechaniem
przy \yykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzen spowodowanych silami wyzszymi,
niewlasciwym uzytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania. Tym samym
Wykonawca jest uprawniony do obciqzenia uzytkownika instalacji kosztami niezasadnego wezwania
serwisu.
Pvtanie nr 32 z dnia 06.11.2019:
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Zwracamy si§ z prosba^ o dopuszczenie mozliwosci zlozenia ryczaltowej kalkulacji kosztow usuniecia
najczesciej wystepujqcych usterek lub wad nieobjetych rekojmic| lub gwarancj^. Przyjecie takiego
rozwi^zania w znacz^cy sposob obnizy potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak
koniecznosci uwzgl^dnienia w kalkulacji kosztow dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki,
jednoczesnie przyspieszaj^c proces naprawy — serwisanci przyst^puja^ od razu do analizy uszkodzen, nie
wyceniaj^c usterek.
Qdpowiedz:
Wady lub usterki nieobjete rekojmi^ lub gwarancj^ sq rownoczesnie poza zakresem przedmiotu umowy
i tego post^powania. Tym samym niemozliwe jest ustalanie ich kosztow w ramach niniejszego
przedmiotu zamowienia.
Pytanie nr 33 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy obowi^zek wystawienia faktuiy za wykonane
prace zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy potwierdza.
Pytanie nr 35 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie Beneficjenta.
Odpowiedz:
Zamawiaj^cy infonnuje, ze dobor oraz koszt zakupu i montazu zaworu antyskazeniowego lezy po
stronie j Wykonawcy.
Pytanie nr 36 z dnia 06.11.2019:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy nie wymaga izolacji na rurach przy instalowaniu kotlow na
biomas'e.
Odpowiedz:
Zamav|iajqcy wymaga izolowania instalacji zgodnie z PFU.
Pytanife nr 38 z dnia 06.11.2019:
Prosimk' o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solaniy ma wbudowan^ pami^c nie ma obowi^zku
montowania dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD.
Odpowiedz:
Wszysikie sterowniki solarne maj^ miec funkcje zapisu danych w pamieci urzaxizenia z mozliwosciq
ich pozniejszego zdalnego odczytu on-line za posrednictwem modemu komunikacyjnego, na dowolnym
urzqdzeniu z dost^pem do Internetu, w tym na urz^dzeniu mobilnym oraz ze ze wzgledu na mozliwy
brak ddstepu do internetu, wszystkie sterowniki solarne maja^ miec mozliwosc innego, alternatywnego
sposobu odczytu zapisanych danych na innym urz^dzeniu: w sposob bezprzewodowy lub za pomoc^
karry SJD lub podlqczenia kablowego lub w inny sposob, przy czym koszty rozwi^zania s^ po stronie
Wykon awcy.

Grzegorz Anjbroziak
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