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Rudnik nad Sanem, dnia 12.08.2022 r. 

GMINA I MIASTO  

Rudnik nad Sanem 

ul. Rynek 40 

37-420 Rudnik nad Sanem 

NIP: 6020008858, REGON:830409465 

ZPF.271.23.3.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (III) I ZMIANA SWZ 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego  na  

„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na 

biomasę 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 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Zestaw pytań z dnia 5.08.2022 r. 

 

1. Zamówienie dotyczy wykonania dostawy i montażu w oparciu o posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentację techniczną: 248 zestawów instalacji fotowoltaicznych, 280 

zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 22 sztuk kotłów na biomasę oraz 22 sztuk pomp 

ciepła. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie udostępnił pełnej dokumentacji 

technicznej (dla wszystkich budynków objętych projektem) skoro jest w jej posiadaniu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający udostępnił pełną dokumentację techniczną w postaci załączników do SWZ 

nr:1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 

 

2. Prosimy o wyjaśnienie czym są załączniki stanowiące „Dokumentację techniczną”? Czy są to 

projekty techniczne? Czy są to projekty budowlane? Czy są to projekty wykonawcze? Czy są to 

specyfikacje techniczne instalacji i montażu? Prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawcy maja 

traktować te dokumenty? 

ODPOWIEDŹ: 

Załączniki do SWZ nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 są to dokumentacje techniczne 

poszczególnych instalacji OZE rozumiane jako OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

3. Zamawiający wymaga wykonania w każdej lokalizacji inwentaryzacji budynków nie później 

niż 60 dni po podpisaniu umowy jednocześnie Zamawiający na etapie składania ofert nie 

udostępnia listy adresowej oraz nie określa w jakim terminie lista adresowa zostanie 

Wykonawcy przekazana. Prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawcy mają ocenić zaangażowanie 
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osobowe, oszacować ewentualne ryzyko jeżeli Zamawiający nie udostępnia tak podstawowej 

informacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Schematy i opisy montażowe wystarczające do wyceny ryczałtowej (ze względu na 

charakterystykę projektu) stanowią załączniki Nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1, 1.3.2  do 

SWZ. 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie czy sporządzone Protokoły Uzgodnień Montażowych mają zostać 

potwierdzone przez Beneficjenta w formie elektronicznej?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga podpisu fizycznego mieszkańca na sporządzonym przez Wykonawcę 

Protokole Uzgodnień Montażowych. 

 

5. W przypadku montażu instalacji na gruncie Zamawiający wymaga wykonania wykopów w 

gruncie do wymaganej głębokości. Prosimy o określenie jakiej głębokości mają być wykopy?  

ODPOWIEDŹ: 

Minimum 50 cm. 

 

6. Prośba o wyjaśnienie o jakich danych teleadresowych mowa jest w § 16 ust. 10 Załącznika nr 

2.1 do SWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Dane teleadresowe (adresy i telefony oraz adresy poczty elektronicznej) wskazane w umowie. 

 

7. Prosimy o wyjaśnienie jakie pomiary instalacji elektrycznych mają wykonać Wykonawcy? 

Określenie „wymagane odpowiednimi przepisami” jest mylące i nie pozwala na prawidłowe 

oszacowanie kosztów oraz czasu pracy. 

ODPOWIEDŹ: 

Protokół z badań instalacji elektrycznej powinien zawierać co najmniej informacje: pętla 

zwarcia, stan izolacji, rezystancja uziemienia. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym oznacza, 

w przypadku przejść przez dach, zastosowanie przejść systemowych w kolorach zgodnych z 

kolorem dachu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pod pojęciem „przejść systemowych” rozumie elementy dostosowane do rodzaju 

pokrycia dachu: dachówka, blacha, ondulina itp., Zamawiający nie precyzuje rodzaju koloru 

jaki ma zastosować Wykonawca. 

 

9. Zamawiający wymaga wykonania podłączenia górnej wężownicy zasobnika z drugim źródłem 

ciepła (istniejący kocioł na paliwo stałe) wraz z kompletną grupą pompową. Co Zamawiający 

rozumie pod pojęciem „kompletnej grupy pompowej”? Co Wykonawcy mają wycenić w tym 

zakresie? Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów wchodzących w skład „kompletnej 

grupy pompowej” wraz z parametrami urządzeń. 
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ODPOWIEDŹ: 

Pod pojęciem „kompletnej grupy pompowej” należy rozumieć zestaw składający się z pompy 

obiegowej elektronicznej (ładującej zasobnik), dwóch zaworów odcinających, zaworu 

zwrotnego oraz filtra siatkowego. 

 

10. Prosimy o wyjaśnienie czy podłączenie górnej wężownicy stanowi koszt kwalifikowany 

projektu? 

ODPOWIEDŹ: 

Podłączenie górnej wężownicy w zasobniku solarnym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający wymaga (dla instalacji pomp ciepła) montażu bufora gorącej wody. Czy dostawa 

bufora jest po stronie Wykonawcy czy Użytkownika? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.2 do SWZ Pkt 6 „Bufor ciepła” oraz Pkt 10 Tabela poz. 7. Po 

stronie Wykonawcy. 

 

12. Prosimy o podanie parametrów buforów do poszczególnych instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.2 do SWZ Pkt 6 „Bufor ciepła” 

 

13. Prosimy o wyjaśnienie kto dostarcza pompę obiegową do podłączenia instalacji do obiegu co.? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca. 

 

14. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w zakresie przedmiotowych środków dowodowych 

Zmawiający nie wymaga przedłożenia szczegółowego sprawozdania z badań dla kolektorów 

słonecznych i pojemnościowych podgrzewaczy wody wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę 

badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną? 

ODPOWIEDŹ: 

Prawo zamówień publicznych nie wskazuje przesłanek doboru przedmiotowych środków 

dowodowych pozostawiając zamawiającemu decyzję o tym które z nich są niezbędne do 

uznania, że oferowane dostawy spełniają jego wymagania. Jeśli wykonawca uważa, że brak 

żądania określonych przedmiotowych środków dowodowych narusza przepisy o zamówieniach 

publicznych przysługuje mu prawo wniesienia odwołania. 

 

15. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający w zakresie przedmiotowych środków 

dowodowych nie wymaga przedłożenia jakiegokolwiek certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy 

jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną dla pojemnościowych 

podgrzewaczy wody? 

ODPOWIEDŹ: 
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Prawo zamówień publicznych nie wskazuje przesłanek doboru przedmiotowych środków 

dowodowych pozostawiając zamawiającemu decyzję o tym które z nich są niezbędne do 

uznania, że oferowane dostawy spełniają jego wymagania. Jeśli wykonawca uważa, że brak 

żądania określonych przedmiotowych środków dowodowych narusza przepisy o zamówieniach 

publicznych przysługuje mu prawo wniesienia odwołania. 

 

16. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie wymaga aby szczegółowe raporty z badań 

potwierdzały wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert? 

ODPOWIEDŹ: 

Katalog przedmiotowych środków dowodowych jest wskazany precyzyjnie w rozdziale 4.8 – 

zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w tym rozdziale SWZ. 

 

17. Prosimy o wyjaśnienie co w przypadku gdy ze szczegółowych raportów z badań będą wynikały 

inne wartości niż wskazane w formularzu oferty w zakresie kryteriów oceny ofert? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający będzie wnioskował do wykonawcy o wyjaśnienia tego rodzaju rozbieżności. 

Dalsze działania zamawiającego będą zależały od odpowiedzi wykonawcy 

 

18. Czy w przypadku opisanym powyżej Zamawiający zaakceptuje wartości wynikające z 

przedłożonych kart katalogowych ale rozbieżne z przedłożonym raportem z badań wykonanym 

przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający będzie wnioskował do wykonawcy o wyjaśnienia tego rodzaju rozbieżności. 

Dalsze działania zamawiającego będą zależały od odpowiedzi wykonawcy. 

 

19. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za prawdziwe oświadczenie Wykonawcy że 

uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu 

zamówienia i warunków realizacji prac? 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem wykonawcy jest podanie w złożonych dokumentach i oświadczeniach danych 

zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. 

 

20. Prosimy o informacje, w której części dokumentacji przetargowej Zamawiający opisał warunki 

realizacji prac oddzielnie dla każdej z 280 instalacji fotowoltaicznych 248 instalacji kolektorów 

słonecznych, 22 instalacji kotłów na biomasę oraz 22 instalacji pomp ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna jest dokumentacją zbiorczą zakładającą 

określone parametry instalacji a nie indywidualnymi projektami dla poszczególnych 

budynków, to Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma w obowiązku 

zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości montażowych poszczególnych 

instalacji i sporządzić Protokół Uzgodnień Montażowych z wszystkimi niezbędnymi 

informacjami potrzebnymi do prawidłowego montażu instalacji. 
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21. Prosimy o informację których z 280 instalacji fotowoltaicznych, 248 instalacji kolektorów 

słonecznych, 22 instalacji kotłów na biomasę oraz 22 instalacji pomp ciepła dotyczą 

„Dokumentacje techniczne” stanowiące załączniki do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Dokumentacje techniczne dotyczą wszystkich instalacji OZE z podziałem na poszczególne 

instalacje: instalacje fotowoltaiczne, instalacje kolektorów słonecznych, instalacje pomp ciepła 

do CWU, instalacje pomp ciepła do CO i CWU, instalacje kotłów na biomasę. 

 

22. W celu zapoznania się z zakresem zamówienia oraz warunkami realizacji prac prosimy o 

udostępnienie 280 dokumentacji technicznych dla instalacji fotowoltaicznych, 248 

dokumentacji technicznych instalacji kolektorów słonecznych, 22 dokumentacji technicznych 

instalacji kotłów na biomasę oraz 22 dokumentacji technicznych instalacji pomp ciepła. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna jest dokumentacją zbiorczą zakładającą 

określone parametry instalacja a nie indywidualnymi projektami dla poszczególnych 

budynków, to Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma w obowiązku 

zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości montażowych poszczególnych 

instalacji i sporządzić Protokół Uzgodnień Montażowych z wszystkimi niezbędnymi 

informacjami potrzebnymi do prawidłowego montażu instalacji. 

 

23. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „bezusterkowy” użytego w (§ 14 ust. 7 Załącznika nr 2.1 do 

SWZ)? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wykreśla sowo „bezusterkowy” w § 14 ust. 7. 

 

24. W przypadku gdyby Zamawiający nie dysponował kompletem dokumentacji technicznych 

prosimy o przekazanie listy adresowej w celu wykonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia 

warunków realizacji zamówienia oraz prosimy o ustanowienie obowiązku wykonania wizji 

lokalnej dla każdego z Wykonawców składających ofertę. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zamieścił kompletną dokumentację techniczną w załącznikach nr: 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 do SWZ. Zamawiający, zgodnie z załącznikami nr 2.1, 2.2, 2.3 Pkt 

6 Ppkt 1) zawarł obowiązek: „…w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu 

umowy wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z 

naniesionym w programie graficznym rzutami pomieszczenia ... Wzór PROTOKOŁU 

UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi 

nadzoru w celu jego zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną 

przekazane do zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej 

akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji. 

Zatwierdzenie bądź wniesienie uwag do protokołów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia przekazania tych protokołów inspektorom nadzoru. Po pisemnej akceptacji 

inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacj”, dla wszystkich 

zadań objętych Projektem. 
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25. Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł już wszystkie umowy z Beneficjentami? 

ODPOWIEDŹ: 

Pytanie nie jest związane z SWZ - zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. 

 

26. Prosimy o informację czy wszyscy Beneficjenci wpłacili już zaliczki? 

ODPOWIEDŹ: 

Pytanie nie jest związane z SWZ - zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. 

 

27. Prosimy o podanie parametrów modułu internetowego, który ma zostać dostarczony 

Użytkownikowi w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca ma w obowiązku podłączyć do lokalnej sieci internet wszystkie inwertery 

fotowoltaiczne w budynkach, w których dostępne jest stałe łącze internetowe. 

 

28. Prosimy o wyjaśnienie z jakim systemem mają zostać zintegrowane instalacje fotowoltaiczne? 

Czy wykonanie systemu stanowi oddzielne zamówienie? Czy Zamawiający ma na myśli system 

producenta inwerterów pozwalający na monitorowanie parametrów instalacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza system producenta inwerterów fotowoltaicznych, pozwalający na 

monitorowanie parametrów instalacji, w tym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. 

 

29. Prosimy o wyjaśnienie jakie urządzenia monitorujące pracę systemu ma na myśli 

Zamawiający?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 28. 

 

30. Prosimy o podanie parametrów serwera na którym mają zostać zapisane zmierzone dane? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia wymagań co do parametrów serwera. 

 

31. Prosimy o informację kto dostarcza i konfiguruje serwer na którym mają zostać zapisane dane? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 28. 

 

32. Prosimy o wyjaśnienie kto dostarcza i konfiguruje system do kontroli pracy instalacji 

fotowoltaicznych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 28. 

 

33. Zamawiający wymaga aby w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń kolektorów podczas 

transportu na dach zastosować transport za pomocą dźwigu lub systemowych drabin z 

elektryczną wciągarką. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie dźwigu lub drabin z 
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elektryczną wyciągarką będzie przez Zamawiającego weryfikowane poprzez potwierdzenie 

Beneficjenta, że taki system transportu został przez Wykonawcę zastosowany. Potwierdzenie 

będzie zawarte w protokole z montażu podpisanym przez Beneficjenta. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, kontrolę nad prawidłową realizacją zadań, zgodnie z zawartymi 

umowami sprawował będzie Inspektor nadzoru, wraz z Zamawiającym.  

 

34. Prosimy o wyjaśnienie ile modułów internetowych ma dostarczyć Wykonawca. Informacja taka 

nie została podana w dokumentach zamówienia a jest niezbędna do prawidłowej wyceny oraz 

prawidłowego porównania ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszystkie urządzenia (inwertery fotowoltaiczne) muszą być wyposażone w modem 

komunikacyjny wbudowany lub niezależny, podłączenie modemu i skonfigurowanie go z 

lokalną siecią internet należy wykonać dla wszystkich budynków, w których jest stałe łącze 

internetowe.` 

 

35. W zakresie części 1 zamówienia Zamawiający wymaga szkolenia osób zarządzających 

obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w 

ramach niniejszego postępowania. Prosimy o wyjaśnienie kim są „osoby zarządzające 

obiektami”? Czy zamówienia obejmuje wykonanie instalacji na budynkach użyteczności 

publicznej?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga OBOWIĄZKOWEGO przeszkolenia z zakresu obsługi poszczególnych 

instalacji właściciela każdej nieruchomości na której będzie montowana instalacja lub osoby 

wskazanej przez Właściciela oraz osoby/osób wskazanej przez Zamawiającego.  

 

36. Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną listę 

Beneficjentów? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże 

Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane mają zostać instalacje. 

 

37. Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidywany okres eksploatacji elektrowni 

fotowoltaicznej wynosi 25 lat. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia posiadały 

25-letnią gwarancję Wykonawcy na zainstalowane urządzenia oraz wykonane prace?  

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry urządzeń w tym wymogi dotyczące gwarancji zawarte są w załączniku nr 

10 do SWZ: „Minimalne parametry urządzeń́ do potwierdzenia kartami katalogowymi” 

 

38. Zamawiający dopuszcza montaż instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem innego (niż 

południowy) ukierunkowania względem stron świata przy zachowaniu założonego efektu 

ekologicznego. Prosimy o podanie jaki efekt ekologiczny został założony? 

ODPOWIEDŹ: 
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Obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 1.1.1 do SWZ Pkt 7 „Zakres prac leżący 

po stronie Wykonawcy” Wykonawca ma w obowiązku: „Wykonanie w każdej lokalizacji, nie 

później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których 

sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie 

graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem modułów 

fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz 

przebiegiem trasy kablowej DC i AC”. Podczas Uzgodnień Montażowych, Wykonawca ma w 

obowiązku dobrać najbardziej optymalne usytuowanie modułów fotowoltaicznych (największa 

efektywność). Założenia efektu ekologicznego nie są związane z SWZ, będą one na bieżąco 

monitorowane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

 

39. Prosimy o informację ile jest instalacji fotowoltaicznych wymagających 

wykonania  zabezpieczeń przed szkodami piorunowymi?  

ODPOWIEDŹ: 

Wszelkie wymagane zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zostały określone w 

załączniku nr  1.1.1 do SWZ. Zamawiający informuje, że wszystkie instalacje zostaną 

ubezpieczone od zdarzeń losowych.  

 

40. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) „w razie wystąpienia 

konieczności należy zamontować zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi z normy”. Prosimy o 

określenie jakie zabezpieczenia należy wykonać w poszczególnych lokalizacjach wraz z 

podaniem ich parametrów. Pozwoli to na prawidłowe oszacowanie kosztów oraz możliwość 

porównania złożonych ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszelkie wymagane zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zostały określone w 

załączniku nr  1.1.1 do SWZ 

 

41. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) bezwzględnie 

konieczne jest zastosowanie systemu przeciwprzepięciowego, czyli odpowiednich 

ograniczników przepięć oraz układu ekwipotencjalizacji. Prosimy o wyjaśnienie jakie 

ograniczniki przepięć i w jakich lokalizacjach należy zastosować oraz jaki układ 

ekwipotencjalizacji należy zastosować w jakich lokalizacjach. Określenie „odpowiednie” nie 

jest wystarczające do prawidłowego oszacowania kosztów tym bardziej, że Zamawiający nie 

udostępnił projektów dla poszczególnych lokalizacji jak również nie umożliwił Wykonawcom 

wykonania wizji lokalnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszelkie wymagane zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zostały określone w 

załączniku nr  1.1.1 do SWZ 

 

42. Prosimy o informację o jakich konkretnie uzgodnieniach, dodatkowych opiniach i ekspertyzach 

jest mowa w § 8 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ). 

ODPOWIEDŹ: 

Opinie i ekspertyzy, które wykona lub zleci wykonawca podczas realizacji umowy. 
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43. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) „wybór 

odpowiedniego ogranicznika przepięć ciąży na Wykonawcy”. Ponieważ postępowanie jest 

„dostawą i montażem” to obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie Wykonawcom 

informacji pozwalających na prawidłowe oszacowanie kosztów i tym samym prawidłowe 

przygotowanie ofert. Prosimy zatem o informacje jakie ograniczniki przepięć w 

poszczególnych lokalizacjach należy zastosować. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszelkie wymagane zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zostały określone w 

załączniku nr  1.1.1 do SWZ 

 

44. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) Jeśli instalacja 

wewnętrzna nie posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zaleca się zabezpieczyć ją od 

nieprzewidzianych przepięć w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi 

dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych klasy 1+2. Prosimy o 

podanie ilości instalacji które nie posiadają zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Prosimy o 

podanie parametrów ochronników przepięć, które należy zastosować. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszelkie wymagane zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zostały określone w 

załączniku nr  1.1.1 do SWZ. Do oferty należy przyjąć, że wszystkie instalacje należy 

wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.  

 

45. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) Inwertery 

montowane powinny być z odpowiednią zabudową chroniącą od niekorzystnych wpływów 

atmosferycznych, w celu wydłużenia czasu ich działania. Prosimy o wyjaśnienie jaką obudowę 

Zamawiający uzna za odpowiednią? Czy inwertery należy zabudować np. blachą ocynkowaną? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ „Minimalne parametry urządzeń́ do potwierdzenia 

kartami katalogowymi” Pkt 2. 

 

46. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) Dla zwiększenia 

bezpieczeństwa beneficjentów projektowane instalacje wyposażone są w urządzenia 

przeciwpożarowe. Prosimy o informację jakie urządzenia (z podaniem parametrów) 

Zamawiający przewidział do ochrony przeciwpożarowej i w ilu budynkach? 

ODPOWIEDŹ: 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonać instalację fotowoltaiczną zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w normie IEC 60947 lub równoważnej. 

 

47. Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje moduły fotowoltaiczne o sprawności min. 

20,34% 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry modułu fotowoltaicznego zawarte są w załączniku nr 10 do SWZ Pkt 1. 

48. Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje moduły fotowoltaiczne o mocy 445W? 
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ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry modułu fotowoltaicznego zawarte są w załączniku nr 10 do SWZ Pkt 1. 

 

49. Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje moduły fotowoltaiczne o powierzchni 

max. 2,22m2? 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry modułu fotowoltaicznego zawarte są w załączniku nr 10 do SWZ Pkt 1. 

 

50. Czy przez gwarancję produktową inwerterów fotowoltaicznych Zamawiający rozumie 

gwarancję producenta? 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych, w tym wymagana dotyczące gwarancji,  

zawarte są w załączniku nr 10 do SWZ Pkt 2 oraz we wzorze umowy. 

 

51. Prosimy o podanie mocy znamionowej poszczególnych inwerterów. 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych zawarte są w załączniku nr 10 do SWZ Pkt 

2. 

 

52. Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje inwertery fotowoltaiczne o 

sprawności  europejskiej 97,7%? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych, bez zmian. 

 

53. Prosimy o informację dla ilu instalacji i jakich należy przewidzieć dostawę i montaż inwertera 

jednofazowego? Prosimy o modyfikację formularza oferty w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1 do SWZ  Tabela nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ 

„Formularz oferty” 

 

54. Prosimy o informację w ilu budynkach istnieje instalacja odgromowa? 

ODPOWIEDŹ: 

Do złożenia oferty, należy przyjąć 10 % 

 

55. Prosimy o informacje w ilu budynkach należy wykonać przeróbki instalacji odgromowych oraz 

w jakim zakresie? 

ODPOWIEDŹ: 

Dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej do nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej 

jest obowiązkiem Wykonawcy. Należy przyjąć, że 10 % budynków biorących udział w 

projekcie posiada na dachu instalację odgromową, Wykonawca ma obowiązek określić w 

trakcie sporządzania Protokołu Uzgodnień Montażowych, czy konieczna jest przebudowa 

istniejącej instalacji odgromowej. 
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56. Prosimy o informację w ilu budynkach należy wykonać instalację odgromową? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania instalacji odgromowej. 

 

57. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) Konstrukcje 

montażowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. Prosimy o informację jakie certyfikaty 

Zamawiający uzna za odpowiednie? Prosimy o podanie norm. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga dla konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne spełnienia wymogów UE 

305/2011 oraz PN-EN 1090 lub równoważnych. 

 

58. Prosimy o informację ile konstrukcji wsporczych opartych o śruby (dwugwintowe) przewidział 

Zamawiający? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca podczas sporządzania Protokołu Uzgodnień Montażowych decyduje o sposobie 

montażu konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne. 

 

59. Prosimy o informację ile konstrukcji wsporczych opartych o haki typu S / T przewidział 

Zamawiający? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca podczas sporządzania Protokołu Uzgodnień Montażowych decyduje o sposobie 

montażu konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne. 

 

60. Prosimy o informację ile konstrukcji wsporczych opartych o mostki trapezowe przewidział 

Zamawiający? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca podczas sporządzania Protokołu Uzgodnień Montażowych decyduje o sposobie 

montażu konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne. 

61. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie konstrukcje nośne dachów zostały przez 

Zamawiającego sprawdzone pod kątem dopuszczalnego obciążenia, struktury nośnej oraz 

innych odpowiednich warstw. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca ma w obowiązku zinwentaryzować budynek przed montażem instalacji i uzgodnić 

z właścicielem Protokół Uzgodnień Montażowych, w przypadku stwierdzenia podczas 

inwentaryzacji, przez Wykonawcę konieczności wzmocnienia konstrukcji dachowej, prace te są 

po stronie mieszkańca. 

 

62. Wobec oświadczeń zawartych m.in. w § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) 

Wykonawca wnosi o przekazanie kompletnej listy adresów gdzie ma zostać dokonany montaż 

wraz  z umożliwieniem dokonania wizji lokalnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie uzgodnień montażowych na etapie realizacji 

umowy. Charakterystyka realizacji projektów obejmujących wiele budynków wg jednego 
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ogólnego schematu montażowego wymaga od wykonawcy przyjęcia założeń ryczałtowych 

(wycena ofertowa obejmuje wskazanie ryczałtowej ceny danego rodzaju instalacji). Pytanie nie 

wskazuje jakich dokładnie informacji nie posiada wykonawca w celu wyceny oferty. 

 

63. Jeżeli Zamawiający nie sprawdził konstrukcji nośnych dachów prosimy o potwierdzenie, że 

koszty wykonania ekspertyz zostaną pokryte przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 61. 

 

64. Zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej (instalacje fotowoltaiczne) Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla poszczególnych lokalizacji. Na etapie 

postępowania Zamawiający udostępnił tylko 1 dokumentację techniczną. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna jest dokumentacją zbiorczą zakładającą 

określone parametry instalacja a nie indywidualnymi projektami dla poszczególnych 

budynków, to Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma w obowiązku 

zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości montażowych poszczególnych 

instalacji i sporządzić Protokół Uzgodnień Montażowych z wszystkimi niezbędnymi 

informacjami potrzebnymi do prawidłowego montażu instalacji. 

65. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót/zestawień materiałów dla poszczególnych 

instalacji fotowoltaicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszystkie wymagane elementy instalacji fotowoltaicznych zawarte są w załączniku nr 1.1.1 do 

SWZ. 

 

66. W związku z tym, że Zamawiający nie udostępnia obliczeń doborowych dla instalacji 

kolektorów słonecznych prosimy o potwierdzenie, że dobrane przez projektanta rozwiązania 

zapewniają pokrycie zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 

skali całego roku: nie mniej niż 50%. 

ODPOWIEDŹ: 

Pytanie nie jest związane z SWZ - zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. 

 

67. Czy Zamawiający dopuści kolektory słoneczne o powierzchni apertury 2,29 m2? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia przez kolektory 

pozostałym minimalnych parametrów zawartych w załączniku na 10 do SWZ Pkt 3. 

 

68. Zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej montażu i instalacji kolektorów słonecznych 

Instalacja solarna sterowana będzie w układzie pełnej automatyki. Proces podgrzewania 

ciepłej wody użytkowej będzie rozpoczynał się i kończył samoczynnie, z uwzględnieniem 

wstępnie zadanych parametrów. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem 

pełnej automatyki oraz jakie parametry wstępne mają zostać zadane w układzie automatyki? 



 

 

 

 

 
 

Projekt pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej  

XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU 
 

  Strona 13 z 40 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami w załącznikach nr 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 Pkt 11 Grupa pompowo – sterownicza 

solarna dwudrogowa” „Należy zastosować sterownik instalacji solarnej” 

 

69. Prosimy o wyjaśnienie czy grzałka elektryczna do pojemnościowego podgrzewacza ciepłej 

wody użytkowej zostanie dostarczona użytkownikowi przez Zamawiającego czy jej dostawa 

jest po stronie Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 

Grzałka do zasobnika CWU nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

70. Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli instalacja elektryczna w budynku będzie jednofazowa a 

grzałka trójfazowa czy Zamawiający będzie wymagał przerobienia instalacji elektrycznej w 

celu podłączenia grzałki? Kto będzie ponosił koszt ewentualnych przeróbek? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 70. 

 

71. Czy Zamawiający  wyraża zgodę na podłączenie grzałki elektrycznej w przypadku grzałki 

jednofazowej do tej samej fazy do której będzie podłączona grupa pompowa? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 70. 

 

72. Zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej montażu i instalacji kolektorów słonecznych W 

przypadku zmniejszonego lub całkowitego braku rozbioru ciepłej wody, spowodowanego na 

przykład nieobecnością mieszkańców, instalacja będzie wymagała wcześniejszego 

aktywowania w regulatorze odpowiednich funkcji ochronnych, zapewniających dalszą 

poprawną pracę instalacji. Prosimy o wyjaśnienie o jakich funkcjach ochronnych jest mowa? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami w załącznikach nr 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 Pkt 11 Grupa pompowo – sterownicza 

solarna dwudrogowa” „Należy zastosować sterownik instalacji solarnej:” 

 

73. Zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej montażu i instalacji kolektorów słonecznych 

Wbudowanie instalacji solarnej do istniejącego układu przygotowania ciepłej wody nie będzie 

wymagało ingerencji w układzie sterowania i regulacji istniejącej kotłowni. Czy Zamawiający 

podtrzymuje niniejszy zapis? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga ingerencji w istniejący sterownik kotła. Sterowanie grupą pompową 

dla potrzeb ładowania zasobnika CWU następuje poprzez sterownik solarny. 

 

74. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o grubości szyby 3 mm? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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75. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował czy zasobnik posiada 

klasę energetyczną B? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z pkt 4.8 PPkt a) Tiret szósty SWZ Zamawiający określił, jakie przedmiotowe środki 

dowodowe musi złożyć wraz z ofertą Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 

minimalnych parametrów zasobnika. 

 

76. Czy Zamawiający potwierdza, że klasa energetyczna zasobnika musi zostać potwierdzona w 

szczegółowym raporcie z badań wykonanym przez niezależną jednostkę badawczą? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 75. 

 

77. Zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej montażu i instalacji kolektorów słonecznych 

Wskazane powyżej parametry powinny być potwierdzone w karcie technicznej zasobnika 

obejmującej informacje o spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w 

szczegółowym opisie przedmiocie zamówienia. Prosimy o wskazanie „szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia”. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca po podpisaniu umowy ma w obowiązku przedłożyć Zamawiającemu i 

Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe do zatwierdzenia, w których między innymi 

zawarta będzie karta techniczna zasobnika CWU potwierdzająca spełnienie parametrów 

zawartych w załącznikach nr 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 do SWZ.  

 

78. Prosimy o wyjaśnienie z jakim systemem monitoringu należy skonfigurować sterownik 

instalacji solarnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga konfiguracji sterowników solarnych z siecią Internet. 

 

79. Czy Zamawiający dopuści zasobniki ciepłej wody użytkowej o wymiarach innych niż 

wskazane w dokumentacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że Pytający nie sprecyzował 

o jaką zmianę wymiarów zasobnika wnosi. 

 

80. Zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej montażu i instalacji kolektorów słonecznych 

Roboty instalatorskie przebudowy instalacji ciepłej wody należy wykonać zgodnie ze sztuką 

instalatorską rurami z PP (polipropylenu) z uwzględnieniem przeznaczenia, stosując 

odpowiednie kształtki systemowe. Prosimy o wyspecyfikowanie jakie roboty należy 

przewidzieć w zakresie przebudowy instalacji ciepłej wody? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 do SWZ Pkt 17: „Wytyczne montażowe, próby, 

odbiory techniczne” „Podstawowy zakres robót budowlano-montażowych” 
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81. Prosimy o wyjaśnienie gdzie Wykonawca ma ustawić oznakowanie informacyjne i 

ostrzegawcze? Czy konieczność ustawienia oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego 

dotyczy każdej lokalizacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w : 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z obowiązującą obecnie 

nowelizacją); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

82. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje elektryczne w każdej lokalizacji zostały sprawdzone i 

umożliwiają podłączenie wszystkich urządzeń instalacji kolektorów słonecznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Dostosowanie instalacji elektrycznej do prawidłowego podłączenia poszczególnych instalacji 

jest w obowiązku Mieszkańca. 

 

83. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Wykonawca ma zweryfikować stan istniejących 

instalacji cwu oraz co? Czy Zamawiający nie przeprowadził weryfikacji stanu instalacji u 

Beneficjentów zakwalifikowanych do projektu? Czy Zamawiający potwierdza możliwość 

montażu instalacji u Beneficjentów zakwalifikowanych do projektu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna jest dokumentacją zbiorczą zakładającą 

określone parametry instalacja a nie indywidualnymi projektami dla poszczególnych 

budynków, to Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma w obowiązku 

zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości montażowych instalacji kolektorów 

słonecznych i sporządzić Protokół Uzgodnień Montażowych z wszystkimi niezbędnymi 

informacjami potrzebnymi do prawidłowego montażu instalacji. 

 

84. Prosimy o podanie dokładnej listy wymaganych dokumentów o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 

15 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ), obecnie Wykonawca nie wie jakie dokumenty 

ma skompletować i przedstawić Zamawiającemu. 

ODPOWIEDŹ: 

W ramach załącznika 2.1 do SWZ § 4 ust. 6 pkt 15 projektu umowy, Wykonawca ma w 

obowiązku: „…natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych”. W ramach tego punktu, 

Wykonawca nie ma obowiązku kompletowania żadnych dokumentów potwierdzających 

usunięcie szkód i awarii podczas montażu instalacji. 

 

85. Prosimy o potwierdzenie, że koszty wykonania weryfikacji stanu instalacji cwu oraz co u 

użytkowników pokrywa Zamawiający? 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, zgodnie z załącznikami nr 2.1, 2.2, 2.3 Pkt 6 Ppkt 1) zawarł obowiązek: „…w 

każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której 

sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionym w programie 

graficznym rzutami pomieszczenia ... Wzór PROTOKOŁU UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH 

przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w celu jego zatwierdzenia. 

PROTOKOŁY UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do zweryfikowania i 

zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, 

Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji. Zatwierdzenie bądź wniesienie uwag 

do protokołów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania tych 

protokołów inspektorom nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca 

będzie mógł przystąpić do montażu instalacji” 

 

86. W związku z tym, że postępowanie realizowane jest w formule „dostawa i montaż” więc zakres 

prac Wykonawcy nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej, prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający wykonał dla wszystkich lokalizacji ekspertyzy wytrzymałości 

dachów potwierdzające możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji 

kolektorów słonecznych.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, zgodnie z załącznikami nr 2.1, 2.2, 2.3 Pkt 6 Ppkt 1) zawarł obowiązek: „…w 

każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której 

sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionym w programie 

graficznym rzutami pomieszczenia …….. Wzór PROTOKOŁU UZGODNIEŃ 

MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w celu jego 

zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do 

zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora 

nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji. Zatwierdzenie bądź 

wniesienie uwag do protokołów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

przekazania tych protokołów inspektorom nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, 

Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji” Podczas Uzgodnień Montażowych, 

Wykonawca ma w obowiązku zweryfikować konstrukcję dachu i określić czy jest 

wystarczające do montażu modułów fotowoltaicznych, w przypadku gdy Wykonawca stwierdzi 

że należy go wzmocnić, obowiązek ten leży po stronie mieszkańca. 

 

87. W związku z tym, że postępowanie realizowane jest w formule „dostawa i montaż” więc zakres 

prac Wykonawcy nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej, prosimy o 

potwierdzenie, że ekspertyzy wytrzymałości dachów zostaną przekazane Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 86. 

 

88. Prosimy o informację, co w sytuacji gdy instrukcje i polecenia o których mowa w  § 4 ust. 6 pkt 

11 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) są niezgodne z prawem, zasadami wiedzy 
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technicznej, dokumentacją projektową  i/lub prawem? Co w sytuacji gdy powyższe instrukcje i 

polecenia wykraczają poza zakres Umowy? Prosimy o informację w jakiej formie będą one 

wydawane? Prosimy o informację jakie umocowanie [zakres i czas trwania] do działania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego ma koordynator projektu? 

ODPOWIEDŹ: 

Koordynator Projektu nie wydaje instrukcji i poleceń które są niezgodne z prawem, zasadami 

wiedzy technicznej, dokumentacją projektową  i/lub prawem ani nie wykraczają poza zakres 

umowy. 

 

89. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz 

wytrzymałości dachu zostaną one wykonane na koszt Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 86. 

 

90. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

inwentaryzacji zostaną one wykonane na koszt Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, koszty dodatkowych inwentaryzacji ponosi Wykonawca. 

 

91. Prosimy o podanie ilości: konstrukcji pod kolektory solarne kotwionej za pomocą kołków 

rozporowych systemowych do betonu, konstrukcji pod kolektory solarne kotwionej za pomocą 

wkrętów systemowych do drewna konstrukcyjnego, konstrukcji pod kolektory solarne 

mocowanej za pomocą uchwytów hakowych pod dachówkę i kotwionych wkrętami 

systemowymi do łat i krokwi,  konstrukcji pod kolektory solarne kotwionej za pomocą kołków 

rozporowych w zależności od podłoża (kołkami do gazobetonu, cegły, itp.). Informacje te są 

niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, zgodnie z załącznikami nr 2.1, Pkt 6 Ppkt 1) zawarł obowiązek: „…w każdej 

lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której sporządzony 

zostanie Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami 

dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i/lub z rzutem 

terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie. Wzór PROTOKOŁU UZGODNIEŃ 

MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w celu jego 

zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do 

zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora 

nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji. Zatwierdzenie bądź 

wniesienie uwag do protokołów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia  

przekazania tych protokołów inspektorom nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, 

Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji” Podczas Uzgodnień Montażowych, 

Wykonawca ma w obowiązku zweryfikować sposób montażu konstrukcji kolektorów 

słonecznych do przegród budowlanych. 
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92. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? 

Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 

23%). Pragniemy zwrócić uwagę, iż jest to istotna kwestia wpływająca na właściwe przyjęcie 

stawki podatku VAT.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2. 

 

93. Prosimy o informację, czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną 

konserwatorską lub obiekty zabytkowe. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że zakres przetargu obejmuje ok. 50 budynków objętych ochroną 

konserwatorską. Wszystkie uzgodnienia z konserwatorem są po stronie mieszkańca. 

 

94. Prosimy o wyjaśnienie kto pokryje koszt dostawy [w tym transportu, ubezpieczenia] produktów 

o których mowa w § 4 ust. 19 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ)? Czy badania o 

których mowa będą wykonywane przez certyfikowaną jednostkę?  

ODPOWIEDŹ: 

Mechanizm ponoszenia kosztów wskazano w § 4 pkt 20-22. Badania wykonywane będę przez 

certyfikowaną jednostkę oceniającą zgodność. Koszty badań wynikają z cennika jednostek 

oceniających zgodność. 

 

95. Prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami 

niezwiązanymi z wadliwym montażem. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

96. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania jeżeli na 2 

tygodnie przed zakończeniem terminu realizacji nie będzie posiadał kompletnej listy 

uczestników projektu. 

ODPOWIEDŹ: 

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. Jeżeli 

opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana 

umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami 

stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich 

wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten 

odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

 

97. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia jeśli odpowiednie przepisy dotyczące montowania instalacji nie stawiają takich 

wymagań. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający informuje, że żadna z instalacji przewidziana do montażu nie wymaga zgłoszenia 

ani pozwolenia na budowę. 

 

98. Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres 

montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie. 

ODPOWIEDŹ: 

Niezwłocznie. 

 

99. Prosimy o informację, w ilu lokalizacjach wykonywany będzie montaż różnych instalacji OZE 

(różne instalacje dla jednego adresu). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

100. Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie  z wytycznymi 

Wykonawcy oraz dostawa i montaż odpowiednio zabezpieczonego gniazda elektrycznego dla 

podłączenia instalacji dla wszystkich części leży po stronie Użytkownika. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

101. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na montaż 

kolektorów czy paneli fotowoltaicznych, to w gestii mieszkańca leży jego wzmocnienie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 61. 

 

102. W jaki sposób Wykonawca ma opracować w terminie 7 dni roboczych harmonogram o 

którym mowa § 4 ust. 1  projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) skoro ma 60 dni na 

dokonanie wizji lokalnej? Jaki jest minimalny zakres harmonogramu o którym mowa w § 4 

ust. 1  projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ)? 

ODPOWIEDŹ: 

Sporządzenie harmonogramu jest niezależne od obowiązku dokonania wizji.  Zakres 

minimalny harmonogramu wskazany jest w § 4 ust. 2 umowy. Pytanie nie zawiera 

uzasadnionego wniosku o zmianę terminów wskazanych w umowie, nie wskazuje także 

argumentów uzasadniających brak możliwości sporządzenia harmonogramu w terminie 

umownym stąd zamawiający nie dokonuje w tym zakresie zmian. 

 

103. Co w przypadku, gdy istniejąca instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem 

kolektorów słonecznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji 

odgromowej?  

ODPOWIEDŹ: 

Po stronie Wykonawcy. 

 

104. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 54. 

 

105. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie taka konieczność, to po stronie mieszkańca leży 

przygotowanie podłoża pod zasobnik solarny (wykonanie 

postumentu/fundamentu/utwardzonego podłoża? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza 

 

106. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie budynku (poszerzenie otworów drzwiowych, 

wykonanie niezbędnych przebić w ścianach itp.) do możliwości przetransportowania do 

miejsca montażu zbiornika jest w gestii Użytkownika. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. Uzgodnienia takie należy ustalić z inspektorem nadzoru po 

sporządzeniu Protokołu Uzgodnień Montażowych. 

 

107. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zawór 

antypoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z króćcami przyłączeniowymi minimum ¾” i 

kvs=2,1 m3/h. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

108. Czy Zamawiający wymaga, aby regulator solarny był zintegrowany z grupą pompową? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zamontowania sterownika solarnego niezintegrowanego w obudowie 

grupy pompowej. 

 

109. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inwerterów jednofazowych z min. 2 

MPPT. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia takich warunków. 

 

110.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga falowników z aktywnym trybem 

chłodzenia tzn. wyposażonych w wentylator. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia takich warunków. 

 

111. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga użycia falowników tego samego 

producenta na całej inwestycji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

112. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga falowników wyposażonych w wyświetlacz? 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający dopuszcza zarówno inwertery z wyświetlaczem jak i bez, jednakże w takim 

przypadku Wykonawca będzie miał w obowiązku wgrania w urządzenie mieszkańca aplikację 

umożliwiającą podgląd parametrów pracy inwertera lub wyposażyć w takie urządzenie 

mieszkańca z niezbędnym oprogramowaniem. 

 

113. Prosimy o wyjaśnienie czy według obowiązującej ustawy Pzp oraz Rozporządzeń UE 

brzmienie pkt. 7.10 SWZ jest prawidłowe?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia zapis pkt 7.10 SWZ. 

jest: 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o 

udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 

powinno być: 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na postawie pkt 7.6 SWZ, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę 

pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20 000 000,00 zł 

 

114. Czy według oceny Zamawiającego za niezależną akredytowaną jednostkę badawczą można 

uznać jednostkę nieposiadającą akredytacji ISO 17025?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie posługuje się pojęciem cyt. „niezależnej akredytowanej jednostki 

badawczej”, stąd nie definiuje tego pojęcia w odpowiedzi na pytanie wykonawcy. 

 

115. W celu ujednolicenia wymogów dla każdego Wykonawcy prosimy o jednoznaczne określenie 

jakim dokumentem ma zostać potwierdzony fakt posiadania przez jednostkę badawczą 

akredytacji ISO 17025? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie może narzucać wykonawcy metody wykazania posiadania akredytacji ISO 

17025. Zamawiający zaakceptuje każdy dowód, w tym oświadczenie własne wykonawcy. 

 

116. W zakresie Załącznika nr 2.1 do SWZ prosimy o informację czy w zakresie § 1 ust. 22 ppkt 13 

projektu umowy prosimy o udostępnienie dokładnych lokalizacji montażu. Bez tego nie 

możemy oszacować kosztu gdyż nie wiemy jaki jest standard wykończenia. Prosimy o 

określenie jakie standardy zostały określone przez beneficjentów? Prosimy o podanie założeń 

według których Wykonawca ma dokonać wyceny i złożyć ofertę, tak aby wszyscy ofercie 

mogli wycenić ten sam zakres i oferty były porównywalne. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający informuje, że standardem wykończenia przejść przez przegrody budowlane jest 

zaizolowanie przekuć przez ścianę np. pianką uszczelniającą. Wykończenie np. gipsem lub 

tynkiem oraz ewentualne wymalowanie jest w gestii mieszkańca. 

 

117. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga parametrów kolektorów słonecznych 

obliczanych w odniesieniu do powierzchni apertury ponieważ wiąże się to z tym, że wymaga 

aby kolektory spełniały wymogi normy, która została wycofana w 2014 r. Aktualnie 

obowiązującą normą jest norma PN-EN ISO 9806:2017-12 która w 2017 r. zastąpiła normę 

PN-EN ISO 9806:2014-02. Reasumując - od 2014 r. (czyli od 8 lat) badania kolektorów 

słonecznych wykonywane są według normy PN-EN ISO 9806 zgodnie z którą takie parametry 

jak: moc wyjściowa kolektora, sprawność optyczna, współczynnik utraty ciepła a1, 

współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 określane są w odniesieniu do 

powierzchni brutto kolektora słonecznego a nie do powierzchni apertury.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiającemu znana jest norma ISO 9806, zgodnie z tą normą wg,. „Załącznika G” ( 

tłumaczenie własne) „Przekształcanie powierzchniowe parametrów wydajności cieplnej”: 

„W poprzednich normach i w niektórych systemach certyfikacji parametry termiczne są 

podawane w odniesieniu do powierzchni absorbera Aabs lub powierzchni apertury Aap 

zamiast powierzchni brutto AG. W przypadku wszystkich parametrów działania p ∈ {η0, ηb, 

ηhem, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8} należy zastosować wzór (G.1) w celu przeliczenia 

parametrów mierzonych w odniesieniu do obszaru X na parametry mierzone w odniesieniu do 

obszaru Y: 

 
 

Parametry Kb(θL, θT), Khem(θL, θT), Kd, są niezależne od żadnego obszaru i nie wymagają 

przeliczenia.” 

 

118. W związku z tym, że Zamawiający podał parametry kolektorów słonecznych, które od ponad 

8 lat przez akredytowane jednostki badawcze nie są już określane i nie odpowiadają aktualnie 

obowiązującym normom prosimy podanie wartości wymaganych parametrów zgodnych z 

obowiązującymi normami czyli w odniesieniu do powierzchni brutto kolektora słonecznego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 117. 

 

119. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest różnica w znaczeniach sformułowań „pełna 

odpowiedzialność” (§ 3 ust. 9  projektu umowy Załącznik nr 2.1 do SWZ) a „całkowita 

odpowiedzialność” (§ 3 ust. 10  projektu umowy Załącznik nr 2.1 do SWZ)? Czemu 

Zamawiający użył dwóch odrębnych sformułowań? 

ODPOWIEDŹ: 

Pojęcie „całkowitej odpowiedzialności cywilnej” oznacza zarówno odpowiedzialność 

deliktową i kontraktową w rozumieniu przepisów praca cywilnego. Sformułowanie pełna 
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odpowiedzialność oznacza, że umowa nie wyłącza żadnego zakresu odpowiedzialności 

kontraktowej i deliktowej. 

 

120. Załącznik 1.1.1 odnosi się do uzgodnień z inwestorem – prośba o podanie szczegółowych 

informacji o jakie uzgodnienia chodzi oraz o ich udostępnienie; 

ODPOWIEDŹ: 

Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

121. W załączniku nr 1.1.1 w dziale „Dane wyjściowe” Zamawiający powołuje się na „Wytyczne 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego”. Prosimy o przekazanie 

wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępne s 

ą na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/ 

 

122. Załączniki 1.1.2; 1.1.3 oraz 1.1.4 odnoszą się do uzgodnień z inwestorem – prośba o podanie 

szczegółowych informacji o jakie uzgodnienia chodzi oraz o ich udostępnienie; 

ODPOWIEDŹ: 

Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

123. Załączniki 1.1.2; 1.1.3 oraz 1.1.4 odnoszą się do wytycznych Instytucji Zarządzającej – prośba 

o podanie szczegółowych informacji o jakie wytyczne chodzi oraz o ich udostępnienie; 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępne s 

ą na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/ 

 

124. Załączniki 1.1.2; 1.1.3 oraz 1.1.4 odnoszą się do dokumentacji aplikacyjnej – prośba o 

podanie szczegółowych informacji oraz udostępnienie dokumentacji aplikacyjnej; 

ODPOWIEDŹ: 

Dokumentacja aplikacyjna nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. 

 

125. Załącznik 1.1.1 odnosi się do Instrukcji obsługi paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz 

konstrukcji montażowych – prośba o ich udostępnienie; 

ODPOWIEDŹ: 

Instrukcje obsługi posiadane przez Jednostkę projektową nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

126. W załączniku nr 1.3.1 w dziale „Dane wyjściowe” Zamawiający powołuje się na „Umowę 

zawartą pomiędzy Gminą a Wykonawcą projektu”. Prosimy o wyjaśnienie o jakiej umowie 

jest mowa oraz prosimy przekazanie tej umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

https://rpo.podkarpackie.pl/
https://rpo.podkarpackie.pl/
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Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową oraz umowa pomiędzy nimi zawarta nie są 

przedmiotem postępowania przetargowego. 

 

127. W załączniku nr 1.3.1 w dziale „Dane wyjściowe” Zamawiający powołuje się na „Wytyczne 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego”. Prosimy o przekazanie 

wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępne s 

ą na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/ 

128. W załączniku nr 1.3.1 w dziale „Dane wyjściowe” Zamawiający powołuje się na 

„Przykładowe dane katalogowe producentów pomp ciepła”. Prosimy o przekazanie 

przykładowych danych z kart katalogowych. 

ODPOWIEDŹ: 

Karty katalogowe posiadane przez Jednostkę projektową nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

129. „Jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza się zastosowanie osobno jednostki pompy ciepła i 

podpięcie pod zasobnik wolnostojący dwuwężownicowy w przypadku braku możliwości 

zamontowania pompy ciepła kompaktowej ze względu na wysokość pomieszczenia, w którym 

będzie montowana”. Prosimy o wyjaśnienie w ilu przypadkach nie będzie możliwości 

zamontowania kompaktowej pompy ciepła. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. „Formularz oferty” „w zakresie części 3 zamówienia” 

Tabela 2. 

 

130. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.1 „Pompa ciepła musi mieć zapewnioną dużą ilość przepływu 

powietrza do poprawnej pracy”. Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości powietrza (według 

przyjętych w dokumentacji założeń) należy przewidzieć do poprawnej pracy pomp ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zaleceniami producenta oferowanej pompy ciepła. Zamawiający wymaga montażu 

przewodów powietrznych wyprowadzeniem na zewnątrz budynku, zatem wymagana ilość 

powietrza będzie zapewniona dla każdego rozwiązania. 

 

131. Prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów należy wykonać podpięcie zasobnika cwu do 

istniejącego źródła ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie, przewody muszą mieć deklarację 

zgodności do stosowana w  instalacjach CO. 

 

132. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest dostawa i montaż grupy bezpieczeństwa? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawcy. 

 

https://rpo.podkarpackie.pl/
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133. Prosimy o wyjaśnienie jaką moc ma mieć pompa ciepła ponieważ Zamawiający raz 

wymaga  średniej mocy minimalnej 2,00 kW a w innym miejscu Zamawiający wymaga 

minimalnej mocy cieplnej: 2,00 kW. 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalnej mocy nominalnej. 

 

134. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu termostatycznego z zakresem temperatur 

30-600C? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie 

 

135. Prosimy o wyjaśnienie jakiej pojemności mają być zasobniki do powietrznych pomp ciepła 

ponieważ Zamawiający w jednym miejscu dokumentacji wymaga zasobników o pojemności 

270l a w innym miejscu zasobników o pojemności 300l? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, zgodnie z załącznikiem nr 1.3.1 do SWZ wymaga zamontowania pomp 

kompaktowych o minimalnej pojemności zbiornika 270L oraz pomp rozdzielnych o 

minimalnej pojemności zasobnika 300L. 

 

136. Zamawiający określił maksymalną wysokość kompaktowej pompy ciepła. Prosimy o 

wyjaśnienie w ilu przypadkach wyższa pompa ciepła nie będzie mogła zostać zamontowana 

ze względu na zbyt niskie pomieszczenie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgodnie z załącznikiem 2.3 do SWZ zawarł wymóg: „w każdej lokalizacji, nie 

później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół 

Uzgodnień Montażowych z naniesionym w programie graficznym rzutami pomieszczenia z 

umiejscowieniem pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń, wraz z instalacjami. Wzór 

PROTOKOŁU UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i 

Inspektorowi nadzoru w celu jego zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ 

MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów 

nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do 

montażu instalacji. Zatwierdzenie bądź wniesienie uwag do protokołów nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania tych protokołów inspektorom nadzoru. Po 

pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu 

instalacji”. Wykonawca podczas sporządzania PUM określi możliwość montowania pompy 

kompaktowej lub konieczność montowania pompy rozdzielnej. 

137. Prosimy o potwierdzenie, że obwód gniazda wtykowego zasilającego pompę ciepła zostanie 

uziemiony i zabezpieczony zabezpieczeniem o prądzie znamionowym 10 A oraz wyposażony 

w wyłącznik różnicowo-prądowy przez Beneficjenta. 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie Protokołu Uzgodnień Montażowych we 

wszystkich lokalizacjach, w których montowana będzie pompa ciepłą, wymagania dotyczące 
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przystosowania instalacji elektrycznej pod montaż pompy ciepła są obowiązkiem mieszkańca, 

o czym zostanie poinformowany w Protokole. 

 

138. Prosimy o wyjaśnienie kto zapewnia stabilne napięcie 230 V i kto odpowiada za jego 

stabilność? Według dokumentacji stabilne napięcie jest niezbędne przy wykonywaniu 

podłączenia pompy ciepła. 

ODPOWIEDŹ: 

Przystosowanie gniazda elektrycznego 230V zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 

obowiązkiem mieszkańca. 

 

139. Prosimy o wyjaśnienie jaki zespół napełniająco płuczący Zamawiający przewidział? Prosimy 

o podanie parametrów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie precyzuje parametrów w tym zakresie. 

 

140. Prosimy o wyjaśnienie jaki panel sterujący należy zastosować do pompy ciepła? Prosimy o 

podanie parametrów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zaleceniami Producenta, Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie, 

sterownik pompy ciepła musi zapewnić prawidłową pracy pompy ciepłą 

 

141. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „całkowitej odpowiedzialności 

cywilnej” użytym  m.in. w § 3 ust. 10  projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Pojęcie „całkowitej odpowiedzialności cywilnej” oznacza zarówno odpowiedzialność 

deliktową i kontraktową w rozumieniu przepisów praca cywilnego. Sformułowanie pełna 

odpowiedzialność oznacza, że umowa nie wyłącza żadnego zakresu odpowiedzialności 

kontraktowej i deliktowej. 

 

142. Prosimy o wyjaśnienie jaki ciepłomierz kompaktowy należy zastosować do pompy ciepła? 

Prosimy o podanie parametrów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.3.1 do SWZ Pkt 6 „Minimalne parametry pompy ciepła 

rozdzielnej zastosowanej w projekcie::” Tiret dziewiąty: Panel sterujący z funkcją zliczania 

ilość wyprodukowanej energii cieplnej w postaci statystyk (statystyki co najmniej (dzienne, 

miesięczne, roczne i całkowite), oraz możliwość przesyłania zapisanych informacji do sieci 

internetowej za pomocą wbudowanego modułu WLAN, lub ciepłomierz kompaktowy” 

 

143. Prosimy o wyjaśnienie czy do wszystkich 22 pomp ciepła należy zastosować taki sam 

ciepłomierz?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia takiego warunku. 
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144. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie przewidział utrudnień w eksploatacji 

budynków? W jaki sposób Wykonawca ma wykonać podłączenia bez czasowego odłączenia 

instalacji wodnej i elektrycznej? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z Pkt 5.2 do SWZ Zamawiający przewidział maksymalny czas montażu instalacji na 

3 dni robocze następujące po sobie. 

 

145. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w zestawieniu materiałów Zamawiający wymaga 

zastosowania kanałów wlot/wylot (minimum DN 160) natomiast w części opisowej minimum 

150? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga kanałów dolotowych i wylotowych minimum 160 mm 

 

146. W załączniku nr 1.3.2 w dziale „Dane wyjściowe” Zamawiający powołuje się na 

„Uzgodnienia z Inwestorem”. Prosimy o przekazanie uzgodnień z Inwestorem. 

ODPOWIEDŹ: 

Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

147. W załączniku nr 1.3.2 w dziale „Dane wyjściowe” Zamawiający powołuje się na „Wytyczne 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego”. Prosimy o przekazanie 

wytycznych Urzędu Marszałkowskiego. 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępne s 

ą na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/ 

148. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – w opisie rozwiązań technicznych Zamawiający 

wymaga zastosowania pompy ciepła o mocy min. 8-14,5 kW natomiast zestawienia 

materiałów przygotowane są dla pomp ciepła o mocy 8kW oraz o mocy 10 kW oraz o mocy 

14,5 kW. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować pompę ciepła o mocy modulowanej w 

zakresie 8-14,5 kW czy należy zastosować pompy ciepła o mocach 8 kW oraz 10 kW oraz 

14,5 kW? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zawarł w zapisie 8-14,5 zawarł przedział mocowy oczekiwanych pomp ciepła, 

szczegółowe moce pomp ciepła zawiera zestawienie materiałowe w dokumentacji 

technicznej. 

 

149. Jeżeli należy zastosować pompy ciepła o różnych mocach prosimy o wyjaśnienie dlaczego dla 

wszystkich mocy pomp ciepła został dobrany jeden bufor (o jednej pojemności)?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia wymagania dotyczące pojemności bufora bez zmian. 

 

150. Prosimy o udostępnienie obliczeń dotyczących doboru zasobnika ciepłej wody użytkowej 

300l.  

https://rpo.podkarpackie.pl/
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ODPOWIEDŹ: 

Dobór i wyliczenia zasobnika CWU o pojemności 300 L nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

151. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „mniej korzystnych” 

użytym  m.in. w § 3 ust. 6 ppkt 6 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Pojęcie „mniej korzystnych” nie wymaga definiowania – jest jasne i precyzyjne. 

 

152. Prosimy o informację w jaki sposób ma się odbywać regulacja pogodowa pompy ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi producenta sterownika pompy ciepłą. 

 

153. Czy Zamawiający dokonał wizji lokalnej miejsc montażu instalacji? Jeżeli tak prosimy o 

udostępnienie wszelkich dokumentów/ informacji w powyższym zakresie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgodnie z załącznikiem 2.3 do SWZ zawarł wymóg: „w każdej lokalizacji, nie 

później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół 

Uzgodnień Montażowych z naniesionym w programie graficznym rzutami pomieszczenia z 

umiejscowieniem pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń, wraz z instalacjami. Wzór 

PROTOKOŁU UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i 

Inspektorowi nadzoru w celu jego zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ 

MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów 

nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do 

montażu instalacji. Zatwierdzenie bądź wniesienie uwag do protokołów nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania tych protokołów inspektorom nadzoru. Po 

pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu 

instalacji”.  

 

154. Prosimy o podanie parametrów modułu internetowego do zdalnego monitorowania i 

sterowania pracą pompy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania modułów internetowych dla pomp ciepła. 

 

155. Prosimy o podanie parametrów przepływomierza elektronicznego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zaleceniami producenta sterownika pompy ciepła. 

 

156. Prosimy o wyjaśnienie czy pompy ciepła mają mieć średnią moc minimalną 8-14,5 kW czy 

minimalną moc cieplną 8-14,5 kW? 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalnej mocy nominalnej. 
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157. Prosimy o wyjaśnienie czy jest średnia moc minimalna pompy ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 156. 

 

158. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie Zamawiający wymaga płynnej regulacji mocy pompy 

ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Założenia projektowe, z jakich powodów Zamawiający wymaga zaoferowania pomp 

inwerterowych a nie typu ON/OFF nie są przedmiotem postępowania przetargowego. 

159. Prosimy o wyjaśnienie parametru – Maksymalna temperatura czynnika grzewczego: min 

600C? 

ODPOWIEDŹ: 

Temperatura czynnika grzewczego jaki wyprodukuje pompa ciepła. 

 

160. Prosimy o podanie maksymalnego ciśnienia akustycznego pompy ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia wymogu tego parametru przez pompę ciepła. 

 

161. Prosimy o wyjaśnienie zapisu: Czynnik chłodniczy: GWP max. 2100? 

ODPOWIEDŹ: 

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential) – wskaźnik 

służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Porównuje ilość 

ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną 

masę dwutlenku węgla. Każdy czynnik chłodniczy znajdujący się w pompie ciepła posiada 

odpowiedni parametr GWP. 

 

162. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki w których przewidziano instalację pomp 

ciepła posiadają instalacje elektryczną 3 fazową. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

163. Prosimy o udostępnienie obliczeń lub danych wyjściowych, z których wynika, że należy 

zastosować zasobnik c.w.u. 300l? 

ODPOWIEDŹ: 

Dobór i wyliczenia zasobnika CWU o pojemności 300 L nie są przedmiotem postępowania 

przetargowego. 

 

164. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający wymaga zastosowania zasobnika 

c.w.u. o pojemności 300l natomiast dopuszcza zastosowanie modułu wewnętrznego z 

wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 180l? Czy w związku z powyższym 

Wykonawca zamiast zasobników o pojemności 300l noże zastosować zasobniki o pojemności 
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180l skoro taka ilość ciepłej wody jest przez Zamawiającego dopuszczona i wystarczająca na 

pokrycie zapotrzebowania? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji technicznej pomp ciepła do CO i CWU. 

 

165. Prosimy o udostępnienie kompletnej listy lokalizacji montaży celem dokonania wizji lokalnej 

i  tak aby zweryfikować informację o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 projektu umowy 

(Załącznik nr 2.1 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże 

Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane mają zostać instalacje. 

 

166. W części opisowej Zamawiający przewiduje „Zmiana wielkości zasobnika na potrzeby c.w.u. 

wiąże się z przeliczeniem jeszcze raz pojemności naczynia wzbiorczego.”. Czy w związku z 

powyższym Zamawiający dopuszcza inne pojemności zasobników c.w.u? Jeżeli tak to jakie i 

do których instalacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zawarł precyzyjnie wymogi stawiane naczyniom przeponowym w załączniku nr 

1.3.2 do SWZ Pkt 6 „Naczynie wzbiorcze – wody zimnej” i nie wymaga ich ponownego 

przeliczania. 

 

167. Zamawiający przewiduje zastosowanie grzałek elektrycznych o mocy minimum 2 kW do 

maksimum 9 kW. Prosimy o wyjaśnienie do których instalacji jaką grzałkę powinien 

przewidzieć Wykonawca? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z wytycznymi producenta oferowanych pomp ciepła. 

 

168. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący obwód elektryczny będzie uziemiony i zabezpieczony 

zabezpieczeniem o prądzie znamionowym 16 A w klasie C dla pomp o mocy 8, 10 oraz 20 A 

w klacie C dla pomp 14,5 kW oraz wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie Protokołu Uzgodnień Montażowych we 

wszystkich lokalizacjach, w których montowana będzie pompa ciepłą, wymagania dotyczące 

przystosowania instalacji elektrycznej pod montaż pompy ciepła są obowiązkiem mieszkańca, 

o czym zostanie poinformowany w Protokole. 

 

169. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować grzałki przepływowe zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający akceptuje zarówno grzałki elektryczne jako źródło szczytowe zabudowane w 

pompie ciepła jak również jako przepływowe, montowane poza pompą lub jednostce 

wewnętrznej (układ hydrauliczny). 
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170. Prosimy o wyjaśnienie kto zapewnia stabilne napięcie 400 V i kto odpowiada za jego 

stabilność? Według dokumentacji stabilne napięcie jest niezbędne przy wykonywaniu 

podłączenia pompy ciepła. 

ODPOWIEDŹ: 

Przystosowanie gniazda elektrycznego 230V lub 400V zgodnie z obowiązującymi przepisami 

jest obowiązkiem mieszkańca. 

 

171. Prosimy o wyjaśnienie o jakim panelu sterującym jest mowa w zestawieniu materiałów? 

Prosimy o podanie parametrów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zaleceniami Producenta, Zamawiający nie precyzuje wymogów w tym zakresie, 

sterownik pompy ciepła musi zapewnić prawidłową pracy pompy ciepłą 

 

172. Prosimy o podanie parametrów przepływomierza elektronicznego wraz z kompletem 

czujników. Jakiego typu czujniki należy zastosować? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zaleceniami producenta sterownika pompy ciepła. 

 

173. W przypadku proponowania zmiany równoważnej – w jakim czasie Zamawiający i/lub 

Inżynier Nadzoru potwierdzą jej akceptację? 

ODPOWIEDŹ: 

Niezwłocznie. 

 

174. Prosimy o informację czy instalacje będą montowane w lokalizacjach w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

175. Prosimy o informację kiedy dokładnie sporządzono Załączniki od nr 1.1.1 do 1.3 do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

176. Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie oświadczenie Projektanta należy rozumieć pod 

oświadczeniem złożonym w Załącznikach nr 1.1 do 1.3 do SWZ na podstawie art. 20 ust. 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia dokumentację techniczną. 

 

177. Czy w dacie składania oświadczenia at. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane obowiązywał? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 176. 
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178. Prosimy o informację kiedy dokładnie to oświadczenie zostało złożone? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

179. Prosimy o informację kto odebrał dokumentację w postaci Załączników nr 1.1 do 1.3 do SWZ 

w brzmieniu udostępnionym Wykonawcom. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

180. Prosimy o informację czy udostępniona dokumentacja techniczna została sprawdzona pod 

kątem zgodności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w brzmieniu 

obowiązującym na czerwiec 2022 roku? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

181. Czy Zamawiający weryfikował wielkość mocy przyłączeniowej dla poszczególnych 

lokalizacji gdzie mają być montowane instalacje? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zgodnie z załącznikiem 2.1 do SWZ zawarł wymóg: „w każdej lokalizacji, nie 

później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie 

Protokół Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z 

umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i/lub z rzutem terenu z 

naniesionym miejscem montażu na gruncie. Wzór PROTOKOŁU UZGODNIEŃ 

MONTAŻOWYCH przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w celu 

jego zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną przekazane 

do zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej akceptacji 

inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji. Zatwierdzenie 

bądź wniesienie uwag do protokołów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

dnia przekazania tych protokołów inspektorom nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora 

nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu instalacji”. 

Podczas Uzgodnień Montażowych, Wykonawca ma w obowiązku uzgodnić wszelkie 

czynności do wykonania po stronie Wykonawcy jak i mieszkańca w celu umożliwienia 

zamontowania instalacji fotowoltaicznej. 

 

182. Czy Zamawiające gwarantuje, ze wszystkie lokalizacje montażu posiadają odpowiednią moc 

przyłączeniową? Czy beneficjenci posiadają stosowne umowy pozwalające na montaż 

instalacji o mocy wynikających z udostępnionej dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 181. 

 

183. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji w związku z 

trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i jego konsekwencjami? Jeżeli tak to prosimy o 

udostępnienie informacji, na jakich dokładnie warunkach. 
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ODPOWIEDŹ: 

Przesłanki zmiany umowy są ujęte w art. 454, 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 16 

umowy.  Zamawiający nie koryguje katalogu przewidzianych zmian umowy. 

 

184. Prosimy o wyjaśnienie ile pomp ciepła będzie wymagało zgłoszenia do Centralnego Rejestru 

Operatorów? 

ODPOWIEDŹ: 

To wykonawca zadecyduje oferując pompy ciepła o określonym czynniku chłodniczym GWP 

oraz jego ilości (masie) w danej pompie ciepła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw pytań z dnia 09.08.2022 r. 

 

 

Pytania ogólne: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że zakres przetargu obejmuje ok. 50 budynków objętych ochroną 

konserwatorską. Wszystkie uzgodnienia z konserwatorem są po stronie mieszkańca. 

2. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2? 

Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 

23%). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m2. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Projektu umowy. 

 

4. Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku, gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z 

obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.  

ODPOWIEDŹ: 
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Zapisy umowy są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli w ocenie wykonawcy zapisy 

umowy naruszają przepisy powszechnie obowiązujące prosimy o dokładną informację o tym 

który zapis umowy narusza przepisy prawa (precyzyjnie wskazane przez wykonawcę). 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z 

Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr 

PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego 

aktualizacjami. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. Jeżeli w ocenie 

wykonawcy zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie momentu 

powstania obowiązku podatkowego prosimy o dokładną informację o tym który zapis umowy 

narusza przepisy prawa (precyzyjnie wskazane przez wykonawcę). 

6. Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia 

gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja 

ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r. 

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w § 2 ust. 1 Projektu umowy. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w 

końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania. 

ODPOWIEDŹ: 

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. Jeżeli 

opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana 

umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami 

stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich 

wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten 

odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

 

8. Czy Zamawiający wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę? Jeśli 

tak to na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie 

dokumenty będą wymagane.  

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. Zamawiający nie 

stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie. 

 

9. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w 

sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej 

przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania 

serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu 

podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się 

z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego 
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odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady 

niewykonanej przez Wykonawcę instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu 

nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie 

Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. 

Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który 

zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić 

szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz 

dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać 

mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona. 

 

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów 

usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. 

Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy 

pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów 

dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – 

serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek. 

   ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia kosztów napraw 

nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. Za zgodą Zamawiającego po 

zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może opracować informację dotyczącą kosztów 

usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nie objętych gwarancją lub rękojmią oraz 

ryczałtowych kosztów ich usuwania. 

 

 Pytania dotyczące instalacji solarnych: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji 

kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego 

ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego 

gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym 

uziemieniem. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie  potwierdza. Do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji 

kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego 

ogrzewania i zimnej wody do pomieszczenia montażu zasobnika solarnego oraz zainstalowanie 

podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie 

wykonanym uziemieniem. 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z 

pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli prace te nie są 

objęte przedmiotem zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 



 

 

 

 

 
 

Projekt pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej  

XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU 
 

  Strona 36 z 40 

 

Zamawiający informuje, że podłączenie górnej wężownicy do drugiego źródła ciepła jest 

obowiązkiem Wykonawcy, wraz z zamontowaniem pompy ładującej zasobnik, niezbędnej 

armatury odcinającej i zwrotnej oraz filtrów, jak również przewodów z izolacja. Podłączenie 

pompy do sterownika w sposób umożliwiający prawidłową pracę instalacji. 

 

3. Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do 

monitoringu.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga podłączenia sterownika instalacji solarnej do sieci Internet. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla 

podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji solarnych nie jest objęty 

przedmiotem zamówienia.    

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku 

montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie 

Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z 

zaleceniami Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w zakresie obowiązku mieszkańca jest przygotowanie terenu pod 

montaż instalacji kolektorów słonecznych (wyrównanie terenu) oraz ściągnięcie wierzchniej 

warstwy innej niż grunt (kostka, asfalt). Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie 

wykopu, dostarczenie obciążenia (bloczki betonowe), konstrukcji pod montaż kolektorów na 

gruncie oraz rury osłonowej na przewód solarny ułożenie i zasypanie przewodów. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu 

solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm 

oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 

150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz 
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zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się 

wilgoci. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w załączniku do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów 

słonecznych…” Pkt 9 „Przewody instalacji solarnej” zawarł wszystkie wymagane informacje 

na temat minimalnych parametrów przewodów. 

 

Pytania dotyczące kotłów: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że wymagane moce kotła są mocami minimalnymi.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że wymagane moce kotłów są mocami minimalnymi znamionowymi. 

 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów zgodnych z obowiązującymi 

przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku 

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc 

Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, w 

szczególności § 3, pkt. 2 (W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym 

zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie 

paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do 

zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych 

wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla 

wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.), a więc kotłów 

przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, i kotłów bez rusztu dodatkowego, ani żadnego 

elementu konstrukcyjnego wewnątrz kotła który umożliwiły by ręczne zasilanie paliwem (np. 

poziome ekrany, półki, inne elementy tego typu)? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

3. Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów na biomasę w których niezbędne 

czynności eksploatacyjne – okresowe czyszczenie powierzchni wewnętrznych kotła na których 

może osadzać się pył (warstwa pyłu stanowi naturalną izolację w związku z czym znacząco 

wpływa na obniżenie sprawności a tym samym zwiększone zużycie paliwa), będzie się 

odbywało w sposób łatwy dla użytkownika, to znaczy bez ograniczania światła drzwi 

dostępowych do komory wewnętrznej kotła (np. drzwi wyczystne) ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza możliwość czyszczenia kotła zarówno od góry jak i od przodu kotła, 

jednakże dla kotłów z możliwością czyszczenia od góry wykonawca zamontuje kotły oraz 

hydraulikę kotłów w taki sposób aby możliwe było ich czyszczenie od góry w sposób 

bezproblemowy. W przypadku gdy istniejąca instalacja nad kotłem będzie to uniemożliwiała, 

obowiązkiem Wykonawcy będzie przeróbka istniejącej instalacji w taki sposób aby umożliwić 

bezproblemowy sposób czyszczenia kotła od góry. 
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4. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej 

lokalizacji dostawy i montażu kotła.  

ODPOWIEDŹ: 

Tak, sterowany drogą radiową. 

 

5. Prosimy o informację ile kotłów wymaganych jest do podłączenia do monitoringu.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga podłączania sterownika kotła do sieci internet. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla 

podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 5. 

  

Pytania dotyczące pomp ciepła: 

 

1. Prosimy o podanie ilości instalacji pomp ciepła wymaganych do podłączenia do monitoringu.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga podłączania sterownika pomp ciepła do sieci internet. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla 

podłączenia instalacji pomp ciepła do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 1. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji pompy ciepła nie jest 

objęty przedmiotem zamówienia.    

ODPOWIEDŹ: 

W zakresie pomp ciepła do CWU, Zamawiający wymaga dostawy grzałki elektrycznej do 

zasobnika CWU o mocy minimalnej 1,5 kW zarówno do pompy kompaktowej jak i zasobnika 

dla pompy rozdzielnej, w zakresie pomp ciepła do CI i CWU, zamawiający wymaga dostawy 

grzałki przepływowej lub zabudowanej w pompie ciepła jako źródło szczytowe. 

  

4. Prosimy o potwierdzenie że wykonanie instalacji uziemiającej dla instalacji pomp ciepła leży w 

obowiązku Właściciela budynku u którego montowana jest dana instalacja. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, uziemienie leży po stronie Wykonawcy. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Beneficjenta jest Zapewnienie odbioru i 

odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający nie potwierdza, obowiązkiem Wykonawcy jest odprowadzenie skroplin z pompy 

ciepła zgodnie z wymaganiami producenta pompy ciepła. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej wężownicy zasobnika pompy ciepła leży po 

stronie Właściciela budynku, u którego montowana jest dana instalacja. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, obowiązek ten leży po stronie Wykonawcy. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepła zastosowanie rur 

wielowarstwowych typu PEX łączonych na zasadzie złączek zaciskowych oraz rur PP 

łączonych przez zgrzewanie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu pomy ciepła 

leży po stronie Beneficjenta. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 
 

 

A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

B. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 

137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) oraz Projektu umów, a mianowicie: 

w rozdziale 7 pkt. 7.10 SWZ przed zmianą jest: 
 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają 

się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes 

Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 
 

w rozdziale 7 pkt. 7.10 SWZ po zmianie jest: 
 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, na postawie pkt 7.6 SWZ, które w okresie 

tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę 

pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości 

do 20 000 000,00 zł. 

w § 14 ust. 7 Projektu umów – Załącznik 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ przed zmianą jest: 
  

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
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w § 14 ust. 7 Projektu umów – Załącznik 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ po zmianie jest: 
  

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 
 

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, 

tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 

SWZ:   

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 
  

Termin składania ofert: 22.08.2022 r., godz. 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 
  

Termin składania ofert: 24.08.2022 r., godz. 10:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 22.08.2022 r., godz. 10:30. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 24.08.2022 r., godz. 10:30. 
 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do 19.11.2022 r. 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do 21.11.2022 r. 
 

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2022/S 138-393897 z dnia 20.07.2022 r. 

 

F. W załączeniu: 

1) Sprostowanie 2022/S 155-442337 opublikowane dnia 12.08.2022 r.  

2) Zaktualizowane dokumentacje projektowe z uwagi na odpowiedź udzieloną na pytanie 

nr 176. 

 

 

................................................. 

(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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