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Obrazów, dnia 01.03.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: 

Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

 
Pytanie nr 1  
W PFU zapisano przedziały dla parametrów prądowo-napięciowych (Vmpp, Impp, Voc, Isc). Pragniemy 
zwrócić uwagę, iż po pierwsze te parametry podaje się dla projektantów w celu dobrania właściwego 
układu urządzeń - nie decydują one ani o trwałości instalacji, ani o uzyskach. Po drugie taka kombinacja 
zakresów wyklucza co najmniej 99% najlepszych modułów dostępnych na rynku i powszechnie 
instalowanych u nawet bardzo wymagających zamawiających w Polsce. W związku z tym, proszę o 
usunięcie górnych granic przedziałów jako niewnoszących nic pozytywnego do wymogów, a 
utrudniających dobranie sprzętu bez żadnego związku z rzeczywistymi potrzebami zamówienia 
Odpowiedz: 
Parametry napięć oraz natężenia mają istotne znaczenie przy określaniu cech modułów między 

innymi współczynnika wypełnienia, który świadczy o jakości produktu. 

Zamawiający pozostawia zapisy niezmienione 
 
Pytanie nr 2 
W PFU zapisano wymóg minimalnej grubości ramy 38 mm. Pragniemy zwrócić uwagę, iż na rynku panuje 
obecnie tendencja do zmniejszania jej grubości, gdyż na skutek stosowania lepszych rozwiązań 
konstrukcyjnych jest to możliwe przy zachowaniu wytrzymałości i innych aspektów jakości. Ponadto 
pragniemy zwrócić uwagę, iż za wytrzymałość modułów odpowiadają normy EN 61215 i EN 61730 - ich 
spełnienie wiąże się z bardzo dużą wytrzymałością modułów niezależnie od grubości ramy, która nie 
odzwierciedla wytrzymałości. Wielu wiodących producentów najwyższej jakości modułów (lista Tier 1) 
stosuje ramy o grubości 35 mm. W związku z tym proszę o dopuszczenie modułów o grubości ramy 35 
mm przy spełnieniu norm EN 61215 i EN 61730.  
Odpowiedz: 
Ze względu na mniej stabilną konstrukcję moduły o ramach poniżej 38 mm mogą podczas ich 

przenoszenia ulec uszkodzeniu (np. mikropękniecia ogniw). Tego typu uszkodzenie nie jest 

widoczne "gołym okiem"  i może skutkować późniejszymi problemami gwarancyjnymi. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 3 
Prosimy o zmianę sposobu podziału zamówienia na części - zamiast na gminy, by podzielić przetarg wg 
technologii, tj. na fotowoltaikę i kolektory. Mikroinstalatorzy OZE to najczęściej firmy jednotechnologiczne 
i instalatorzy fotowoltaiki zwykle nie zajmują się kolektorami i odwrotnie. Obecny podział wyklucza 
większość potencjalnych wykonawców. Zmiana spowodowałaby większą konkurencję i korzystniejsze dla 
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Państwa oferty. Łączone przetargi charakteryzują się niewielkim zainteresowaniem (często 
nieznalezieniem chętnego w ogóle) oraz wyższymi cenami. 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Podział na części pozostaje w obecnej formie. 
 

Pytanie nr 4 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg minimalnej grubości szyby w kolektorze 
słonecznym 4 mm. Zwracamy uwagę, że odpowiednia grubość szyby jest dobierana do gabarytów 
kolektora słonecznego wyłącznie przez producenta kolektora słonecznego. Jeżeli kolektor posiada 
odporność na gradobicie, potwierdzoną certyfikatem jakości, np. certyfikatem Solar Keymark, wówczas 
grubość szyby nie ma dla Zamawiającego żadnego obiektywnego znaczenia. Stosowanie szyby grubszej 
niż wymaga tego konstrukcja kolektora słonecznego nie oznacza lepszej odporności na gradobicie, gdyż ta 
zależy w dużej mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie zaś tylko i wyłącznie 
od jej grubości. Poza tym wraz ze wzrostem grubości szyby obniża się sprawność kolektora na skutek 
niższej transmisyjność dla energii słonecznej. Ponieważ Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu 
„Solar Keymark” lub równoważnego, który w pełni potwierdza, że kolektor jest odporny na gradobicie, nie 
jasne jest dlaczego Zamawiający wprowadzonym zapisem podważa wiarygodność badań akredytowanego 
laboratorium i określa grubość szyby w kolektorze według własnego uznania. Wnosimy o wykreślenie 
wymogu minimalnej grubości szyby - 4 mm, jako bezzasadnego, mającego na celu tylko i wyłącznie 
ograniczenie konkurencji. 
Odpowiedz: 
Wg obecnie obowiązującej normy PN-EN ISO9806 minimalna średnica kul gradowych jaką musi 
wytrzymać szyba kolektorów podczas testów wynosi 15 mm. Rozpatrując to obciążenie od strony 
praktycznej wytrzymałości kolektora jest wartość stosunkowo niewielka- tym samym nie dająca 
dużego marginesu bezpieczeństwa względem opadów atmosferycznych gradu, które występują 
obecnie. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na powierzchnię kolektora. W sytuacji, gdy 
rozpatrujemy kolektor o powierzchni ok. 2.6-2,7m2 – jego powierzchnia jest o około 30% większa 
od kolektora o powierzchni ok. 2,0-2,1m2. Tym samym zmienne obciążenia dynamiczne wiatrem, 
obciążenia gradem i obciążenia śniegiem oddziałuje na 30% większą powierzchnię. Strzałka 
ugięcia się szyby kolektora o powierzchni 2,6-2,7m2 z szybą 4,0mm będzie przy dużych 
obciążeniach mniejsza niż w przypadku szyby 3,2mm – tym samym obciążenie wszystkich 
elementów kolektora będzie mniejsze co wpływa na wydłużenie żywotności takiego kolektora 
(profil kolektora, szczeliwo). Reasumując zastosowanie szyby kolekta 4,0 zamiast 3,0mm lub 
3,2mm daje gwarancję producentowi a tym samym inwestorowi dużego współczynnika 
bezpieczeństwa względem normy – a tym samym mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas gradobicia 
w perspektywie kilkudziesięcioletniej eksploatacji kolektorów, oraz mniejsze zużycie 
poszczególnych elementów kolektora. Tym samym wyagane przez Zamawiającego minimalne 
parametry kolektora w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy 
Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. 
Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne 
parametry techniczne 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że żąda aby kolektor słoneczny posiadał układy 
hydrauliczny meander, nie dopuszczając do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwiązania 
jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem 
dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta 
rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej 
trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu 
jakości, np. certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji 
kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich 
lat, w ramach których zainstalowano kilkadziesiąt tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o 
kolektory z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia prawidłowa praca 
potwierdza, że nie jest to rozwiązanie, które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w 
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kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic 
związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność 
tylko jednego układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. 
Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzeczenie KIO (Sygn. 
Akt. KIO 698/14), w którym Izba uznała za zasadny następujący zarzut naruszenia ustawy w zakresie 
ustalenia przez zamawiającego wymagania dotyczącego wewnętrznego układu hydraulicznego: „W 
budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa 
pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod 
względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. 
(...) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis [wymóg jednego układu hydraulicznego- 
przyp. autora] w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność 
Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji 
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, 
którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry 
energetyczne”. Wnosimy aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO, 
Zamawiający dopuścił jako równoważne kolektor z układem harfy pojedynczej. 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje opisy Kolektor Słoneczny. Wymagane przez Zamawiającego minimalne 

parametry kolektory w żaden sposób nie ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy 

Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania przetargowe. 

Zamawiający dopuszcza każdy kolektor równoważny do opisanych, który spełni minimalne 

parametry techniczne. Prawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

potwierdza orzecznictwo KIO zapadłe w analogicznym stanie faktycznym. KIO w wyroku Sygn. Akt. 

KIO 1456/15 podkreśliła, że „Oferowany przez odwołującego kolektor (harfa pojedyncza – przy 

autora) nie stanowi rozwiązań równoważnych w stosunku do kolektora opisanego w s.i.w.z. 

Zamawiający uzyskał dofinansowanie na dostawę i montaż kolektorów o budowie podwójnej harfy 

lub budowie meandrycznej, ponieważ takie kolektory zapewniają osiągnięcie założonego efektu 

projektu. Kolektor oferowany przez odwołującego nie spełnia wymagań w zakresie konstrukcji 

oraz innych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. Potwierdza powyższe opinia 

techniczna opracowana przez mgr inż. (……………), którą zamawiający załączył do odpowiedzi na 

odwołanie i wniósł o dopuszczenie w charakterze dowodu na okoliczność, że kolektory o budowie 

pojedynczej harfy nie są równoważne kolektorom o budowie meandrycznej lub podwójnej harfy”. 

„Wymagania te zostały sprecyzowane jasno w tabeli. Tym samym odwołujący winien wykazać, że 

oferowany przez niego kolektor spełnia założony przez zamawiającego efekt cieplny i ekologiczny 

oraz spełnia minimalne parametry techniczne zawarte w tabeli opisu przedmiotu zamówienia w 

zakresie kolektora. Określając równoważność zamawiający określił wymóg spełnienia 

minimalnych parametrów technicznych w odniesieniu do: powierzchni czynnej absorbera, 

sprawności optycznej, współczynnika utraty ciepła, apertury, temperatury stagnacji i innych. W 

przypadku wymagań dotyczących konstrukcji kolektora zamawiający określił precyzyjnie: 

meander, podwójna harfa stawiając te typy konstrukcji jako z jednej strony dopuszczone w 

zamówieniu, a z drugiej jako równoważne…”.  

 
Pytanie nr 6 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg temperatury stagnacji na poziomie max 
209°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również 
z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem 
decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. 
Wnosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień 
publicznych, Zamawiający zrezygnował z wymogu parametru temperatury stagnacji lub 
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potwierdził, że nie ogranicza jego wartości od góry, i tym samym dopełnił zasady zachowania 
uczciwej konkurencji w postepowaniu 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje opisy Kolektor Słoneczny. Nie ograniczenie temperatury stagnacji od 

góry spowodowało by uszkodzenie komponentów współpracujących z kolektorem takich jak np. 

izolacja.  Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry kolektory w żaden sposób nie 

ograniczają zasad neutralności, ponieważ według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele 

produktów spełniających wymagania przetargowe. Zamawiający dopuszcza każdy kolektor 

równoważny do opisanych, który spełni minimalne parametry techniczne. 

 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o informację, czy dostawa i montaż modułów LAN jest objęta niniejszym zamówieniem. Jeżeli tak, 
prosimy o wskazanie czy dostawa obejmuje wszystkie instalacje kolektorów płaskich dla części 1 i 2 
niniejszego zamówienia 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wymaga montażu modułów LAN, ale sterowniki mają mieć możliwość 

podłączenia instalacji do Internetu. 

 
 
 
 

 

 


