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PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. - Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający, 

w związku z pytaniami dotyczącymi SWZ w Postępowaniu o zamówienie publiczne na 

„Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” publikuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami:  

 

1. Proszę o wykreślenie słów z rozdziału IV SWZ w ust. 12 : "Zamawiający w oparciu o art. 
95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca 
zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z 
montażem i uruchomieniem dostarczanego sprzętu. Ilości pracowników niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania 
oraz złożoność opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji 
umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych 
zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o 
pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia 
stosuje się odpowiednio. Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w 
projekcie umowy." 

Wykonawca dopiero po podpisaniu umowy z podwykonawcą(która nastąpi dopiero po 
podpisaniu umowy z Zamawiającym) będzie mógł podać wykaz pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany 

2. Proszę Zamawiającego o weryfikację terminu realizacji zamówienia- rozdział VI ust 1 
SWZ. Termin 5 miesięcy od daty zawarcia umowy jest terminem bardzo krótkim aby 
zaprojektować i wybudować wszystkie instalacje w ilości 833szt w związku z czym 



 

proszę Zamawiającego o wydłużenie terminów realizacji umowy w każdej z 4 części 
zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

3. Proszę o potwierdzenie że w rozdziale VI ust 4 SWZ punkty 1 do 4, czas realizacji 
serwisu jest równoznaczny z czasem reakcji na zgłoszenie serwisowe. 

Odp. Czas realizacji serwisu nie jest równoznaczny z czasem reakcji na zgłoszenie. 

4. Proszę o dopuszczenie do postępowania do części IV  w rozdziale VII ust. 1.4.1 SWZ 

Wykonawców  którzy w jednym zadaniu zaprojektuj-wybuduj wykonali instalacje pomp 

ciepła o wartości 700 000,00 zł brutto. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

5. Proszę o weryfikację nr załącznika 11 do SWZ. W treści jest błędny nr załącznika. Jest 

załącznik nr 12 a nie 11. 

Odp.  Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 11 

6. Proszę o potwierdzenie że załącznik nr 5 do SWZ składany razem z ofertą składany jest 

wyłącznie przez Wykonawcę? Czy również przez podmiot udostępniający zasoby? Kiedy 

ma być złożony przez Podwykonawcę - skoro umowa o podwykonawstwo będzie 

podpisana dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym? 

Odp. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami SWZ – Rozdziały VII- X  oraz 
Rozdział XIII i Rozdział XV 

7. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie że wykazując projektanta w wykazie osób z 

którym będzie zawarta umowa cywilnoprawna nie musi być wykazany w JEDZ zgodnie z 

rozdziałem XV ust 1 SWZ, jako wykonujący jedną z części zamówienia - jakim jest 

projekt. 

Odp. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami SWZ – Rozdziały VII- X  oraz 
Rozdział XIII i Rozdział XV oraz Załącznikiem nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ 

8. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w załączniku nr 8 do SWZ wykreślone są słowa: ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w pierwszym 

akapicie. 

1) Odp.   

W załączniku nr 8 wyrazy: „odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,”  w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia” 

Zastępuje się wyrazami: odrębną ofertę / ofertę częściową w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 



 

9. Proszę o weryfikację załącznika nr 5 i 10 do SWZ - są one takie same, i mają być 

składane na dwóch różnych etapach zamówienia. załącznik nr 5 - razem z ofertą, 

załącznik nr 10 na wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Odp. Załączniki nr 5 i 10 do SWZ - są one takie same, i mają być składane na dwóch 

różnych etapach zamówienia. Załącznik nr 5 - razem z ofertą, Załącznik nr 10 na 

wezwanie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

10. Proszę o potwierdzenie że jeżeli Wykonawca nie jest ani Mikro-, ani Małym, ani średnim 
przedsiębiorcą zaznacza w formularzu ofertowym załącznik n 1 do SWZ: Nie należę do 
sektora MŚP. 

Odp. Wykonawca zaznacza odpowiedź zgodnie ze statusem przedsiębiorcy. 

11. Proszę o potwierdzenie że w przypadku gdy Wykonawca będzie brał udział we 
wszystkich czterech częściach zamówienia i będzie wpłacał wadium w formie pieniądza i 
w formie gwarancji bankowej  to wystarczającym jest uzupełnienie w jednym punkcie 
poświadczenia o wniesieniu wadium- dot załącznika nr 1 do SWZ oświadczenia 
wykonawcy punkt 2. 

Odp. Wykonawca wnosi wadium zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XII i uzupełnia 
wolne pola załącznika nr 1 do SWZ Formularz ofertowy. 

12. Które słowa Wykonawca składający ofertę we własnym imieniu ma skreślić w załączniku 
nr 1 do SWZ oświadczenia wykonawcy punkt 4? 

Odp. Wykonawca skreśla odpowiedź zgodnie z instrukcją w formularzu ofertowym 

13. Proszę o potwierdzenie że dla podmiotu udostępniającego zasoby wystarczającym jest 
wypełnienie JEDZ, załącznika nr 6 do SWZ oraz załącznika nr 5 do SWZ- pytanie 
dotyczy załącznika nr 1 do SWZ oświadczenia wykonawcy punkt 6. 

Odp. Wykonawca składa ofertę zgodnie z zapisami SWZ – Rozdziały VII- X  oraz 
Rozdział XIII i Rozdział XV oraz Załącznikiem nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ 

14. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie że wszystkie dokumenty złożone razem z ofertą 
w tym formularz ofertowy, mogą być podpisane podpisem elektronicznym 
upoważnionego pracownika Wykonawcy? Nie dotyczy to jedynie pełnomocnictwa dla 
pracownika Wykonawcy, które zostanie podpisane podpisem elektronicznym Prezesa 
Zarządu Wykonawcy i które będzie złożone wraz z ofertą. 

Odp. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XIII i IV 

15. Proszę o jednoznaczną odpowiedź kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania 
serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku 
wystąpienia awarii z winy użytkownika (nie przestrzegania warunków eksploatacji 
instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia 
instalacji, wyładowań elektrycznych. 



 

Odp. W przypadku niezasadnego wezwania serwisu koszty będzie pokrywał 
mieszkaniec. Wykonawca w trakcie przekazywania urządzeń do eksploatacji 
użytkownikowi przedkłada i przekazuje dokumentację powykonawczą oraz program 
szkolenia/obsługi instalacji wraz z wytycznymi dotyczącymi serwisowania urządzeń. 
Wytyczne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

16. 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 odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie 
serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji. 

Odp. W przypadku niezasadnego wezwania serwisu koszty będzie pokrywał 
mieszkaniec. Wykonawca w trakcie przekazywania urządzeń do eksploatacji 
użytkownikowi przedkłada i przekazuje dokumentację powykonawczą oraz program 
szkolenia/obsługi instalacji wraz z wytycznymi dotyczącymi serwisowania urządzeń. 
Wytyczne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

17. 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. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga zastosowania naklejek z nazwą 

inwestycji/ zadania? Jeżeli tak to jaka ma być forma i na czym ma być wykonana taka 

naklejka? 

Odp. Zamawiajacy nie wymaga. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 wzór umowy do 
SWZ Zamawiający przed przeprowadzeniem odbiorów, może dostarczyć Wykonawcy 
tabliczki informacyjno - promocyjne, służące do oznaczenia urządzeń. W takim 
przypadku Wykonawca musi je zamontować w widocznym miejscu na Instalacji 

19. W związku z chęcią złożenia oferty na w.w przetarg proszę o zmianę formularz 

ofertowego z uwagi na stawkę VAT: Zgodnie z formularzem mamy jedną cenę netto 

podatek VAT i cenę brutto, natomiast zgodnie z przedmiotem zamówienia mamy dwie 

stawki Vat - wykonanie instalacji fotowoltaicznych 8 % i wykonanie dokumentacji 

projektowej - 23% . Proszę o doprecyzowanie formularza w celu uniknięcia problemów z 

wyborem najkorzystniejszej oferty. 

Odp. Zamawiający pozostawia Załącznik nr 1 do SWZ bez zmian. W formularzu podaje 
się wysokość VAT w zł – nie stawkę %.  



 

20. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp 

ciepła do c.w.u. nie zintegrowanych stale ze zbiornikiem wody użytkowej i dopuszczenie 

rozwiązania w którym pompa ciepła do c.w.u. będzie połączona ze zbiornikiem c.w.u. w 

miejscu montażu. Wykonawca wykona kompletne i w pełni funkcjonalne połączenie 

pompy ciepła ze zbiornikiem w taki sposób aby stanowiło równoważne rozwiązanie pod 

względem funkcjonalności w stosunku do pompy ciepła zintegrowanej ze zbiornikiem. 

Takie rozwiązanie jest w wielu aspektach lepsze niż stosowanie zintegrowanego 

produktu: pozwala na montaż zespołu w niskich pomieszczeniach (pompa ciepła może 

być zamontowana obok zbiornika); pompa ciepła może być zamontowana nad 

zbiornikiem zajmując w ten sposób tyle samo miejsca co układ zintegrowany; w 

przypadku rozwiązania zintegrowanego w razie awarii zbiornika wymiana może być 

kłopotliwa i kosztowna ponieważ układ chłodniczy (skraplacz) jest zespolony ze 

zbiornikiem co w wielu przypadkach może sprowadzać się do wymiany całego 

urządzenia; w przypadku pompy ciepła nie zintegrowanej stale ze zbiornikiem można ją 

podłączyć do praktycznie każdego zbiornika nawet istniejącego. 

Odp. Nie dopuszcza 

21. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.o. + c.w.u. bez certyfikatu EHPA ale 

posiadające certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium posiadające akredytację 

EHPA? 

Odp. Tak, dopuszcza 

22. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.o. + c.w.u. bez SG ready? 

Odp. Tak, dopuszcza 

23. Czy Zamawiający wymaga zastosowania technologii TIK dla instalacji fotowoltaicznej? 

Odp. Tak, potwierdza stosowanie technologii TIK dla systemu monitoringu instalacji 

24. Czy Zamawiający wymaga zastosowania technologii TIK dla instalacji kolektorów 

słonecznych? 

Odp. Tak, potwierdza stosowanie technologii TIK dla systemu monitoringu instalacji  

25. Proszę o dopuszczenie konstrukcji pod instalacje wykonanej z ocynku ogniowego 

S235JR. 

Odp. Dopuszcza konstrukcje dedykowane do montażu instalacji fotowoltaicznych 

26. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga obecności geodety? 

Odp. Jeżeli zaistnieje taka konieczność to tak 

27. Czy Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne monokrystaliczne w technologi half-

cut? 



 

Odp. Tak dopuszcza 

28. Czy Zamawiający dopuszcza inne moce paneli niż 450W? 

Odp. Tak, dopuszcza, jednakże w  przypadku zaoferowania innych mocy modułów 

instalacji fotowoltaicznych (niż wskazana minimalna moc, zgodnie z PFU), należy dla 

każdej instalacji osiągnąć moc projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w 

PFU. 

29. Czy w związku z poprzednim pytaniem i ewentualną twierdzącą odpowiedzią 

Zamawiającego Wykonawca może zmienić ilości wymaganych paneli, ale tak aby 

uzyskać minimum mocy określonych w załączniku PFU-zał-1- Wykaz instalacji OZE 

Żarnów_do przetarg oraz Wykaz instalacji OZE Paradyż_do przetarg? 

Odp. Tak, może, jednakże w  przypadku zaoferowania innych mocy modułów instalacji 

fotowoltaicznych (niż wskazana minimalna moc, zgodnie z PFU), należy dla każdej 

instalacji osiągnąć moc projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w PFU. 

30. Zamawiający wymaga montażu licznika energii wytwarzanej przez instalację. Prosimy o 

dopuszczenie rozwiązania w którym to funkcję oddzielnego licznika pełni falownik, na 

którym będzie możliwość odczytu wyprodukowanej energii - zarówno na wyświetlaczu jak 

i aplikacji monitorującej parametry pracy instalacji. 

Odp. Tak, dopuszcza 

31. Prosimy o doprecyzowanie wymagania dotyczącego montażu wyłącznika PPOŻ. 

Zamawiający wskazuje konieczność montażu dla każdej instalacji, czy tylko dla instalacji, 

które należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. PPOŻ? 

Odp. Obecnie brak jest konkretnych wytycznych dotyczących zabezpieczenia ppoż. 

instalacji fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 6,5 kW. Dla tych instalacji stosuje się 

głównie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który jest wymagany przy kubaturze strefy 

pożarowej od 1000 m3, dlatego prawnie nie każdy budynek musi go posiadać. 

32. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku projektu instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp, 

którą opiniuje Rzeczoznawca ds. PPOŻ - w przypadku kiedy Rzeczoznawca zaopiniuje 

pozytywnie instalacje bez dodatkowego wyłącznika PPOŻ - Zamawiający zaakceptuje 

rozwiązanie zaproponowane przez projektanta i zaopiniowane pozytywnie przez 

rzeczoznawcę ds. PPOŻ? 

Odp. Tak, zaakceptuje 

33. Prosimy o podanie zestawienia ilości oraz mocy instalacji fotowoltaicznych jakie należy 

przyjąć do kalkulacji oferty. 

Odp. Dane zostały podane w PFU 

34. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp 

ciepła do c.w.u. nie zintegrowanych stale ze zbiornikiem wody użytkowej i dopuszczenie 



 

rozwiązania w którym pompa ciepła do c.w.u. będzie połączona ze zbiornikiem c.w.u. w 

miejscu montażu. Wykonawca wykona kompletne i w pełni funkcjonalne połączenie 

pompy ciepła ze zbiornikiem w taki sposób aby stanowiło równoważne rozwiązanie pod 

względem funkcjonalności w stosunku do pompy ciepła zintegrowanej ze zbiornikiem. 

Takie rozwiązanie jest w wielu aspektach lepsze niż stosowanie zintegrowanego 

produktu: pozwala na montaż zespołu w niskich pomieszczeniach (pompa ciepła może 

być zamontowana obok zbiornika); pompa ciepła może być zamontowana nad 

zbiornikiem zajmując w ten sposób tyle samo miejsca co układ zintegrowany; w 

przypadku rozwiązania zintegrowanego w razie awarii zbiornika wymiana może być 

kłopotliwa i kosztowna ponieważ układ chłodniczy (skraplacz) jest zespolony ze 

zbiornikiem co w wielu przypadkach może sprowadzać się do wymiany całego 

urządzenia; w przypadku pompy ciepła nie zintegrowanej stale ze zbiornikiem można ją 

podłączyć do praktycznie każdego zbiornika nawet istniejącego. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

35. Czy Zamawiający potwierdza że pompy ciepła nazwane jako duoblok to pompy ciepła 

typu split 

Odp. Tak, potwierdza 

36. Biorąc pod uwagę, że inwerterowa pompa ciepła (sprężarka o regulowanej mocy) 

dopasowuje swoją moc grzewczą do zapotrzebowania na moc obiektu w którym jest 

zamontowana czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła inwerterowej w 

przypadku gdy moc minimalna oferowanej pompy ciepła w punkcie A7W35 

(potwierdzona certyfikatem wg normy EN 14511)  jest niższa niż wskazany przez 

Zamawiającego zakres wydajności oraz moc maksymalna oferowanej pompy ciepła w 

punkcie A7W35 (potwierdzona certyfikatem wg normy EN 14511)  jest wyższa niż 

wskazany przez Zamawiającego zakres wydajności. Oznacza to, że wskazany przez 

Zamawiającego zakres wymaganej wydajności pompy ciepła wpisuje się w zakres pracy 

oferowanej pompy ciepła. Pr   Przykładowo pompa ciepła o mocy min 7 kW i 

maksymalnej 18 kW obejmuje wskazany przez Zamawiającego zakres wydajności 13,5 

do 15,17 kW. 

Odp. Tak dopuszcza 

37. Czy wskazany przez Zamawiającego zakres COP dotyczy punktu A7W35? 

 Odp. A2/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej 

38. Czy wskazana przez Zamawiającego moc znamionowa pompy ciepła odnosi się do 

pomiaru w punkcie A7W35 wg normy EN 14511? 

Odp.  A2/W35 wg PN-EN 14511 lub równoważnej 

39. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła do c.w.u. o COP nie gorszym niż 3,09 

potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 dla A15W10-55? 



 

Odp. Zamawiający dopuszcza pompy potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 

dla A7W10-55 lub równoważnej 

40. Zamawiający we wskazanym COP dla pomp ciepła do c.w.u. odnosi się do temp. wody w 

zakresie 15-55 stC tymczasem badanie wg normy EN16147 uwzględnia temp. wody 

zimnej na poziomie 10 stC a nie 15 st C. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza 

pompy ciepła do c.w.u. o COP nie gorszym niż 3,09 potwierdzone certyfikatem wg normy 

EN 16147 dla temp. powietrza 15stC, przy podgrzewaniu wody w zbiorniku od 10 do 55 

stC.? 

Odp. Zamawiający dopuszcza pompy potwierdzone certyfikatem wg normy EN 16147 

dla A7W10-55 lub równoważnej. 

41. Zamawiający określa maksymalny pobór mocy przez sprężarkę pompy ciepła do c.w.u. 

na poziomie 430W. Oznacza to że moc grzewcza pompy ciepła przy wymaganym COP 

około 3,2 wynosi około 1,38 kW. Zatem pozostała część mocy wymaganej przez 

Zamawiającego ma być pokryta przez grzałkę elektryczną. Takie ograniczenie jest 

niekorzystne dla użytkownika ponieważ wymagana moc zamiast osiągana w sposób 

ekonomiczny w większym stopniu przez pompę ciepła jest większym stopniu osiągana 

przez grzałkę. Przykładowo pompa ciepła o mocy bez grzałki 2,8 kW będzie pobierać 

około 1,5 kW energii el. łączenie z grzałką żeby osiągną wymaganą moc 3,39 kW. Z kolei 

pompa ciepła o mocy około 1,38 kW będzie pobierać około 2,4 kW energii elektrycznej 

łącznie z grzałką żeby osiągnąć wymaganą moc 3,39 kW. Dlatego zwracamy się z 

prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp ciepła do c.w.u. o 

mocy grzewczej 2,8 kW bez grzałki z czego reszta energii będzie dostarczona z grzałki. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

42. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania zbiornika 

c.w.u. emaliowanego. 

 Odp. Zamawiający nie dopuszcza zbiorników emaliowanych 

43. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników o poj. 300L zamiast 250? 

 Odp. Zamawiający dopuszcza 

44. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora o sprawności optycznej 83,7%, 

współczynniku a1= 4,6 W/m2K i współczynniku a2 = 0,008 W/m2K2 i o mocy przy 

Q=1000 W/m2 i dT=30K wynoszącej 1584W? 

 Odp. Tak dopuszcza 

45. Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania kolektory o powierzchni brutto 2,85 m2. 

Odp. Tak dopuszcza 

46. Podanie jako warunku koniecznego konstrukcji absorbera typu meander lub harfa 

podwójna eliminuje produkty o równoważnych bądź lepszych parametrach lecz o innej 



 

konstrukcji (pojedyncza harfa). Jeśli producent deklaruje odpowiednią długość gwarancji 

zgodną z wymaganiami przetargu to produkt powinien być traktowany jako równoważny z 

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

rynku dostępne są kolektory z absorberem lutowanym o układzie hydraulicznym 

absorbera w postaci harfy podwójnej charakteryzujące się równie wysoką sprawnością i 

trwałością co kolektory z układem hydraulicznym w postaci meandry czy harfy 

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

9806 nie dokonuje podziału kolektorów ze względu na układ hydrauliczny absorbera. 

Kolektory, niezależnie od układu hydraulicznego absorbera  muszą przejść te same testy 

wytrzymałościowe i wydajnościowe na drodze certyfikacji Solar Keymark. 

Ze względu na brak merytorycznych przesłanek mających uzasadnienie w normach czy 

aktach prawnych, które wskazywałyby na wyższość jednej konstrukcji absorbera, układu 

hydraulicznego nad innymi układami hydraulicznymi prosimy aby traktować każde 

rozwiązanie potwierdzone gwarancją producenta jako równoważne. Zwracamy się zatem 

z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kolektorów z harfą 

pojedynczą. 

Odp. Zamawiający dopuszcza kolektory z harfą pojedynczą 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

 

1. W przypadku zaoferowania innych mocy modułów instalacji fotowoltaicznych (niż 

wskazane minimalna moc, zgodnie z PFU), należy dla każdej instalacji osiągnąć moc 

projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w PFU 

Wyjaśnienia, zmiany i modyfikacje treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

(-) Krzysztof Nawrocki 

Wójt Gminy Żarnów 


