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Dotyczy: Przetarg pn.: „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych II”

W związku z nadesłanymi pytaniami do SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ odnośnie gwarancji.

Pytanie nr 2:

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza lakierowanej ramy, ponieważ jest  po powłoka krycia wierzchniego,
która  pod  wpływem  warunków  środowiskowych  charakterystycznych  dla  Polski  północno-
wschodniej, a więc duże gradienty temperatur oraz różne opady atmosferyczne, nie dopuszcza się
lakierowania proszkowego, a jedynie powłoki chemiczne, takie jak anodowanie.

Pytanie nr 3:



Odpowiedź:
Kolektor  o  meandrowym  orurowaniu  wewnętrznym  gwarantuje  łatwe  opróżnianie  w  sytuacji
awaryjnej.  Dodatkowo  w  kolektorze  meandrowym  przepływ  jest  równomierny,  co  skutkuje
równomiernym  rozkładem  temperatury  na  absorberze  i  nie  wpłynie  negatywnie  na  zmiany
powierzchniowe  rozszerzalności  temperaturowej  materiału  absorbera.  W  układach  harfowych
przepływ jest nierównomierny w każdej gałęzi i może skutkować niewłaściwą pracą kolektora ze
względu  na  nierównomierny  rozkład  temperatury,  a  co  za  tym  idzie  może  doprowadzić  do
deformacji  absorbera  i  w  konsekwencji  do  uszkodzenia  pokrycia  absorbera.  Zamawiający  nie
dopuszcza stosowania orurowania harfowego, ze względu na konieczność utrzymania poprawnej
pracy.



Pytanie nr 4:

Odpowiedź:
Przedstawione minimalne parametry kolektora związane są z wyborem rozwiązania o najlepszej
technologii,  sprawności  i  izolacyjności.  Zapewnienie  sprawności  optycznej  na  poziomie  84,5%
pozwala  wybrać  najlepsze  pod  względem  przepuszczalności  optycznej  przepuszczanie  szyby
solarnej.  Pozostałe  parametry  wskazane  w  specyfikacji  mogą  charakteryzować  się  tolerancją
wskaźników. Według powyższego dopuszcza się rozwiązanie równoważne o powierzchni brutto nie
większej niż 2,65m2, pod warunkiem, że minimalna moc odpowiednio 0K, 10K, 30K, 50K i 70K
jest wyższa od mocy kolektora referencyjnego (według SIWZ).

Pytanie nr 5:

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnił  parametr  związany z  ciężarem kolektora,  ponieważ jest  on  istotny ze
względu  na  nośność  konstrukcji  wsporczej  i  dachu.  Możliwe  jest  odstąpienie  od  oceny  tego
parametru,  o ile Wykonawca przeprowadzi analizę obciążenia dachu instalacją solarną i zawrze
stosowne
informacje w dokumentacji odbiorowej.

Pytanie nr 6:

Odpowiedź:
Parametrami minimalnymi które spełniać ma podgrzewacz wody są dane zawarte w tabeli w pkt.
5.1.3.

Pytanie nr 7:

Odpowiedź:
Zadaniem  wykonawcy  jest  uzbrojenie  instalacji  solarnej  w  miernik  energii  cieplnej  w  postaci
ciepłomierza(przepływomierza)  ultradźwiękowego.  Na  rysunku  (załącznik  1  w  Szczegółowym
opisie  przedmiotu  zamówienia)  pod  pozycją  6  znajduje  się  przepływomierz  ultradźwiękowy
(ciepłomierz ultradźwiękowy), który musi znaleźć się w instalacji solarnej. Przepływomierz musi



posiadać również  atest  zgodności  z  europejską dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych
(MID) 2004/22/WE, określającą użycie mierników wody w niektórych zastosowaniach. Powyższy
atest  dotyczy  również  mierników  pracujących  z  medium  w  postaci  roztworu  glikolu  i  w
projektowanej  instalacji powinien się znaleźć taki miernik w wykonaniu do pracy w roztworze
glikolowym. Wspomniana dyrektywa dotyczy ciepłomierzy oraz liczników do cieczy innych niż
woda.  Zgodnie  z  definicją  przywołaną  w  dyrektywie  MID:  "Ciepłomierz  jest  przyrządem
zaprojektowanym do pomiaru ciepła, które jest oddawane przez ciecz, będącą ciekłym nośnikiem
ciepła, w obiegu wymiany ciepła." Oznacza to, że ciepłomierz powinien być zgodny z dyrektywą
2004/22/WE  i  powinien  być  wykonany  do  pracy  z  cieczą,  w  tym  przypadku  z  roztworem
glikolowym (dyrektywa nie ogranicza się do wody grzewczej ale do cieczy w obiegach ciepła). 
Nie jest dopuszczalne stosowanie ciepłomierzy mechanicznych, które wykazują się niezgodnymi
wskazaniami  przy  pracy  w  różnych  pozycjach  (pionowej  lub  poziomej)  oraz  mogą  dokonać
pomiaru  przepływu  gazu  (pary  wodnej),  co  może  doprowadzić  do  niewłaściwego  i  błędnego
wskazania, czego Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Odpowiedź:
Zgodnie z  pkt.  5  Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,  zadaniem wykonawcy ma być
"obowiązkowo"  dostarczenie  i  uruchomienie  systemu  sterowania  instalacją  oraz  konieczność
zdalnego  przekazania  informacji  o  ilości   wytworzonej  energii  za  pomocą  modułu
komunikacyjnego  z  wykorzystaniem  internetu.  Zapis  ten  dotyczy  każdej  instalacji,  zarówno
kolektorów  słonecznych,  jak  też  instalacji  fotowoltaicznej.  Dane    wyprodukowanej  energii
elektrycznej i cieplnej powinny być udostępnione drogą internetową. Ilość modułów komunikacji
wnika  z  ilości  wszystkich  instalacji  solarnych,  tj.   48  kolektorów  słonecznych  i  35
fotowoltaicznych.

Pytanie nr 9:

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kolektora próżniowego o sprawności optycznej względem apertury nie
mniejszej niż 75% oraz nieliniowych strat ciepła a2 = 0,0100 W/m2/K2. Zamawiający wskazuje
także,  iż  w  przedmiotowym  zamówieniu  występuje  tylko  jedna  instalacja  z  wykorzystaniem
kolektorów próżniowych.
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