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Baranów, dnia l3 maia2019 r.

Znak: 271.8.20I9

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dofrczy orzetarga nieograniczoneło Dn. ..OZE w Gminie Baranów."

W zwtązku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dniaż9 styczniaż004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniamy:

Pytanie 1

Zgodnie ztreścią dokumentacji przetargowej jak nizej:

,,Należy ząstosować elasĘczne orurowanie ze stąli nierdzewnej o średnicy zalecanej przez producenta
kolektorów słonecznych z wykorzystaniem złqczek systemowych. Przewody obiegu glikolowego izolować
otulinq kauczukowq o grubości min. ]3 mmi odpornej na temperaturę do+I50"C. Fragment przewodów
prowadzonych ną zewnqtrz naleĄ dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi
i dziąłaniem promieniowania ultrafioletowego Podłqczenie drugiego źródłą ciepła do górnej wężownicy
mozna wykonaĆ ze stali, miedzi lub rury elasĘcznej nierdzewnej. Rurociqgi zimnej i ciepłej wody oraz
cyrkulacji wykonać z rur PP dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej
o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min. PN l0 i temp. roboczej 60"C.Wszystkie przewody instalacji
wody ciepłej i cyrkulacji zaizolować piankq polieĘlenowq gr. min,20 mm, "

Proszę o potwierdzęnie mozliwości zastosowania innej lzolacji przewodów obiegu grzewczego o
grubości 13 mm otaz o przewodności cieplnej i innych parametrach nie gorszych niz w przypadku
izolacji wykonanej z kauczuku.

Pytanie 2

Informujemy, że zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest
w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 14ż2 z dnia 17 |ipca 2015 r. oraz zawartą definicją instalacji
grzewczych w Rozdziale 4 par. 133.1 widnieje zapis:

,,§ 1_rJ. l. Instalację ogrzewczq wodnq stanowi układ połqczonych przewodów wraz z armaturq,
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzqdzeniami, znajdujqcy się za zaworami oddzielajqcymi od
źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indlruidualny lub grupowy, kolehory słoneczne
lub pompa ciepła."

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie
z obowiązującymi prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 9ż6 p. 1.5) w przypadku rur do transportu cieczy
solarnej obowiązują 100% wymagania według aktów prawnych j.w.

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza
również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązulącym prawem w przypadku instalacji przewodów
rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. Rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami
za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacylne orurowania
instalacji kolektorów słonecznych, które spełniają wszelkie wymagania i zastrzeżenia, jakie wynikają
z 1000ń wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.
Sierpnia 2013 (poz.926 p. 1.5)

Odpowiedź do pytań 1 i 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaznych do otuliny kauczukowej materiałów izolacyjnych
ale parametry izolacji powinny zostać potwierdzone obliczeniami i certyfikatem producenta. Parametry
zastosowanych materiałów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 ze zm.) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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