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Rudnik nad Sanem, dnia 19.09.2022 r. 

 

GMINA I MIASTO  
Rudnik nad Sanem 
ul. Rynek 40 
37-420 Rudnik nad Sanem 
NIP: 6020008858, REGON:830409465 

ZPF.271.28.7.2022 

     

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II) 

 
 

dot. przetargu nieograniczonego  na  

„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  

oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje 

poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie z dnia 16.09.2022 r. 
 

Podanie jako warunku koniecznego konstrukcji absorbera typu meander, eliminuje 

produkty o równoważnych bądź lepszych parametrach, lecz o innej konstrukcji 

(harfa). Jeśli producent deklaruje odpowiednią długość gwarancji zgodną z 

wymaganiami przetargu to produkt powinien być traktowany jako równoważny z 

wymaganiami określonymi w SIWZ i specyfikacji technicznej. Należy podkreślić, że 

na rynku dostępne są kolektory z absorberem lutowanym o układzie hydraulicznym 

absorbera w postaci harfy pojedynczej i podwójnej charakteryzujące się równie 

wysoką sprawnością i trwałością co kolektory z układem hydraulicznym w postaci 

meandry. Należy zwrócić uwagę na fakt, że norma PN-EN 12975 lub PN-EN ISO 

9806 nie dokonuje podziału kolektorów ze względu na sposób połączenia płyty 

absorbera z układem hydraulicznym ani też ze względu na układ hydrauliczny 

absorbera. Kolektory, niezależnie od układu hydraulicznego absorbera i rodzaju 

połączenia absorber – układ hydrauliczny muszą przejść te same testy 

wytrzymałościowe i wydajnościowe na drodze certyfikacji Solar Keymark. 

Ze względu na brak merytorycznych przesłanek mających uzasadnienie w normach 

czy aktach prawnych, które wskazywałyby na wyższość jednej konstrukcji 

absorbera, układu hydraulicznego i sposobu łączenia nad innymi układami 

hydraulicznymi, prosimy, aby traktować każde rozwiązanie potwierdzone 
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gwarancją producenta jako równoważne. Zwracamy się zatem z prośbą do 

Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kolektorów z harfą. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia wymagania dotyczące konstrukcji kolektora słonecznego 

bez zmian. 

 

A. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną 

częścią SWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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