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Rybczewice, dnia 21 lutego 2018 r. 
IZP.271.4.2018 
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na 
terenie gminy Rybczewice 
  

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający 
udziela wyjaśnień:  
 
Pytanie nr 1: 
W związku z zamówieniem publicznym "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na 
terenie gminy Rybczewice"   zadanie nr 3 - dostawa i montaż pomp ciepła geotermalnych 
zwracam się z pytaniem o możliwość zastosowania bardziej innowacyjnej technologii 
wierceń otworowych wymienników ciepła dolnego źródła tj. wierceń ukośnych w technologii 
GRD - Geothermal Radail Drilling, zamiast wierceń pionowych.  
W nawiązaniu do projektu robót geologicznych zamiast dwóch otworów pionowych o 
długości 99 mb, wywiercony by zostały 4 otwory pod kątem od 35 do 65 stopni z jednej 
studni startowej (rozdzielaczowej).  
W tym miejscu pozwolę sobie sprostować i poprawić błąd w SIWZ-ie i umowie a mianowicie 
przy długości otworowego wymiennika ciepła  99 metrów minimalny odstęp pomiędzy 
wymiennikami powinien wynosić przynajmniej 8,0 metrów, zalecane 10-12 mb, a nie 5,0 
metrów jak to ma miejsce w dokumentacji. Z racji na niekorzystne wzajemne 
oddziaływanie cieplne wymienników minimalny odstęp musi zostać prawidłowo dobrany i 
zachowany, w przeciwnym razie może dojść do wymrożenia gruntu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odwiertów w technologii GRD jednak 
Zamawiający zaznacza, że na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania projektów 
zamiennych, uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz udowodnienia 
równoważności zastosowanych rozwiązań.  
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  określił,  że  wymaga,  aby  grubość  izolacji  z  wełny  
mineralnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to  
parametr  dotyczący  wewnętrznej  konstrukcji  kolektora  i  wynika  wyłącznie  z  projektu 
technicznego  danego  producenta.  Grubość  wełny  nie  jest  miarodajnym  wyznacznikiem 
zarówno  wydajności  jaki  i  trwałości,  gdyż  istotny  na  to  wpływ  ma  cała  konstrukcja 
kolektora  i  zaprojektowane  materiały.  Dodatkowo  nie  podparta  żadnymi  technicznymi 
argumentami  obiegowa opinia, że izolacja nie cieńsza niż 50 mm zapobiega skraplaniu się 
pary w kolektorze i zapewnia jego dłuższą żywotność, jest jawną manipulacją – jeżeli w 
kolektorze pojawia się nadmierna ilość skroplin, świadczy to o jego wadzie fabrycznej 
(nieszczelności) a nie złej izolacji. Tym samym jeżeli określono już minimalną wydajność 
poprzez  minimalne  wymogi  względem  powierzchni,  współczynników  sprawności  oraz 
mocy,  jak  również  wymaganą  jakość  i  trwałość  poprzez  posiadanie  odpowiednich 
certyfikatów  oraz  wymagany  okres  gwarancji,  dodatkowe  określanie  cech  budowy 
wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego 
obiektywne potrzeby. Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymóg grubości 
izolacji 50 mm nie będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę, jako wymóg niemający 
odniesienia do rzeczywistych jego potrzeb. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolektory z izolacją o grubości 30 mm. 
 
Pytanie nr 3: 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg maksymalnej temperatury 
stagnacji na poziomie max 197°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. Zgodnie z 
wyrokiem KIO z dnia 23 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: KIO 698/14): „Wskazać należy 
również, zgodnie z dowodem (nr 8) przedstawionym przez Zamawiającego, że żadne z 
zaleceń unikania skutków stagnacji nie wskazują na konieczność i celowość stosowania 
kolektorów słonecznych z niskimi temperaturami stagnacji”. Ograniczenie temperatury 
stagnacji stanowi zatem naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji przy opisie 
przedmiotu zamówienia -art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie 
zamówień publicznych, Zamawiający zrezygnował z wymogu parametru temperatury 
stagnacji lub potwierdził, że nie ogranicza jego wartości od góry. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący maksymalnej temperatury stagnacji. 
Temperatura stagnacji jest parametrem wpływającym na całą instalacje oraz dobór wszystkich 
urządzeń wchodzących w skład instalacji solarnej. 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie 
zamówień publicznych Zamawiający dopuścił do zastosowania kolektory z dowolnym typem 
aluminiowej obudowy kolektora, tj. typ / materiał odbudowy kolektora: odbudowa 
aluminiowa. Typ obudowy kolektora wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych danego 
producenta i nie warunkuje jakości, wydajności ani trwałości kolektora, gdyż te potwierdza 
każdorazowo certyfikat Solar Keymark, którego przedłożenia wymaga Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne wykonane z jednego elementu, pozbawione 
połączeń, na których występują nieszczelności. Zamawiający dopuszcza obudowę kolektora 
wykonaną w postaci wanny aluminiowej wykonanej z jednego elementu lub ramy 
aluminiowej wykonanej z jednego elementu. 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o dopuszczenie kolektorów posiadających inne, równoważne rozwiązanie 
konstrukcyjne układu hydraulicznego kolektora słonecznego. Zamawiający w opisie 
przedmiotu określił, że wymaga, aby kolektor słoneczny posiadał „meandryczny układ 
hydrauliczny”. Jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i nie decyduje 
on o jego wydajności ani trwałości, a wynika wyłącznie z projektu technicznego danego 
producenta. Oprócz kolektorów z układem meandrycznym, na runku w przeważającej części 
oferowane są kolektory z układem harfowym o porównywalnych parametrach. Zaznaczyć 
należy, że zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów 
słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich 
lat, w których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta 
jest o kolektor z układem harfowym. Ponieważ w kontekście zastosowanego rozwiązania 
układu hydraulicznego – meandrowego lub harfowego – pomiędzy kolektorami nie ma żadnej 
różnicy, zarówno w wydajności, trwałości czy też samej eksploatacji, w związku z czym 
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dopuszczenie do zastosowania tylko jednego z tych rozwiązań stanowi czyn ograniczenia 
uczciwej konkurencji i jest naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Z uwagi na to, że obecny 
zapisy PFU w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym 
samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wnosimy o potwierdzenie, że należy 
zastosować kolektory z układem meandrycznym lub z układem harfowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów o budowie hydraulicznej w postaci 
harfowej. Ze względów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga zastosowania kolektorów o 
budowie hydraulicznej w postaci meandrowej. 
 
Pytanie nr 6: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał jako minimalne parametry kolektora  
słonecznego : 

 powierzchnia czynna /absorbera: nie mniejsza niż2,26m2, 

 sprawność optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niż 78%, 

 współczynnik strat a1 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 3,86 W/(m2K), 

 współczynnik start a2 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 0,0124 W/(m2K). 
Na  podstawie  powyższych  parametrów  wskazanych  przez  Zamawiającego,  obliczone  
wartości mocy w poszczególnych punktach różnicy temperatury dT oraz przy natężeniu  
promieniowania G = 1000 W/m2 wynoszą odpowiednio: 

 1 763W (dla dT = 0K i G = 1000 W/m2) 

 1 673W (dla dT = 10K i G = 1000 W/m2) 

 1 476W (dla dT = 30K i G = 1000 W/m2) 

 1 257W (dla dT = 50K i G = 1000 W/m2) 

 1 015W (dla dT = 70K i G = 1000 W/m2) 
Dodatkowo  z  powyższych  punktów  różnicy  temperatury  dT,  równej  30K,  Zamawiający  
żąda wyższej wartość mocy kolektora niż wynika z podanych współczynników i ma ona  
wynosić nie mnie niż: 

 1 500W (dla dT = 30K i G = 1000 W/m2). 
Dla każdego kolektora słonecznego w dostępnych publicznie wynikach badań w ramach 
certyfikacji Solar Keymark, prezentowane są obliczone moce zawsze dla takich samych 
charakterystycznych warunków odniesienia, co dla osób mniej zorientowanych umożliwia 
proste,  jednoznaczne  i  bezpośrednie  porównywanie  mocy  kolektorów,  a  w  przypadku 
przedmiotowego  postępowania  ocenę  spełnia  wymaganych  parametrów  minimalnych.  
Postawienie  wymagań  co  do  wydajności  kolektora  słonecznego  wyłącznie  w  postaci 
wymaganej mocy minimalnej kolektora, umożliwia Zamawiającemu uzyskanie kolektora o 
wyższej  wydajności  cieplnej i  osiągnięcie  wyższego  efektu  ekologicznego  niż  wynika  z 
wymagań  opisanych  w  SIWZ.  Jednocześnie  zamawiający  nie  będzie  ograniczał 
konkurencji, poprzez niedopuszczenie do zastosowania produktów o wyższej wydajności, co  
łatwo  robić  wprowadzając  wiele  szczegółowych  parametrów,  jak  jest  to  zrobione  w 
obecnej  specyfikacji,  na  przykład  w  postaci  współczynników  sprawności.  Parametry  te 
osobno nie wskazują na wydajność cieplną kolektora słonecznego, a dopiero wyliczona na ich 
podstawie moc dla różnych warunków pracy pozwala na dokonanie obiektywnego 
porównania  oferowanych  kolektorów.  Przyjęty  opis  przedmiotu  zamówienia,  z  obecną 
treścią w zakresie kolektorów słonecznych narusza zasady konkurencji co jest sprzeczne z    
prawidłowym  wydatkowaniem  środków  publicznych,  gdyż  nie  dopuszcza  do 
zastosowania oferowanego przez nas kolektora lepszego, o wyższej wydajności cieplnej w 
każdych warunkach pracy. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie: 
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Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie równoważności przyjętych rozwiązań 
kolektora słonecznego o wyższym niż dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia 
współczynniku strat nieliniowych a2= 0,013 W/(m2K2), pod warunkiem zaoferowania 
kolektora, którego moc dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 0K, 10K, 30K, 
50K i 70K jest wyższa od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę współczynnika a2. Obliczenia efektu 
ekologicznego i energetycznego zostały wykonane przy założeniu określonych parametrów. 
Obowiązkiem Zamawiającego jest zagwarantowanie osiągnięcia zakładanych efektów. 
 
Pytanie nr 7: 
Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia dla części IV na dzień 31.05.2018 r. 
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 8 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych. Ze 
względu na to, iż termin składania ofert  został wyznaczony na dzień 1.03.2018 r., termin 
związania ofertą upłynie dnia 27.04.2018 r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, 
dostarczenie i montaż 8 szt. kotłów do końca maja, tym bardziej, że wszystkie prace musiały 
by odbyć się jeszcze w sezonie grzewczym, kiedy nie ma możliwości pozbawienia 
mieszkańców dostępu do ogrzewania i ciepłej wody. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, 
że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkanaście postępowań, w których jednym z 
zakresów jest dostawa i montaż kotłów na biomasę. Ze względu na krótkie terminy realizacji 
w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze 
względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych w zakresie mu kotłów. W związku z 
powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia (części IV) do 
dnia 31.07.2018 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany terminu realizacji zamówienia dla części IV do 
dnia 31.08.2018 r. 
 

Pytanie nr 8: 
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Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia dla części I, II, III, V na dzień 
31.08.2018 r. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 252 zestawów kolektorów 
słonecznych, 5 pomp ciepła, 2 pomp ciepła do c.o., 8 instalacji fotowoltaicznych. Ze względu 
na to, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień 1.03.2018 r. termin związania 
ofertą upłynie dnia 27.04.2018 r., niemożliwe staje się wykonanie powyższych zadań, gdyż 
aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkanaście postępowań, w które zakresem 
obejmują dostawę i montaż urządzeń objętych zakresem opracowania. Ze względu na krótkie 
terminy realizacji w tych zakresach, firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie 
są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac firm wykonawczych, jak i producentów urządzeń, 
nie jest możliwe wykonanie zamówienia w żądanym terminie. W związku z powyższym 
wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia (część I, II, III, V) do dnia 
31.12.2018 r. 
Odpowiedź:   
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany terminu realizacji zamówienia dla części I, II, III i 
V do dnia 31.10.2018 r. 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o potwierdzenie, że jako równoważny zostanie uznany kolektor plaski o parametrach 
geometrycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego mający współczynnik nieliniowych 
strat ciepła a2 nie większych niż 0,025 W/m2/K2, który dzięki korzystniejszym innym 
parametrom cieplnym przy napromieniowaniu 1000W/m2 i różnicy temperatury TM-
TA=30K ma moc zdecydowanie powyżej wymaganej przez Zamawiającego 1500W/m2 i 
gwarantuje uzyskanie wymaganych szacowanych rezultatów energetycznych i ekologicznych 
w wysokościach wynikających z umowy o dofinansowanie. Zamawiający nie dopuszczając 
w/w skutecznie ograniczył konkurencję, gdzie wymagania Zamawiającego spełnia tylko jeden 
producent kolektorów słonecznych tj. GreenOneTec. Dopuszczenie w/w współczynnika a2 
nie powoduje dopuszczenia gorszego kolektora jakościowo a jedynie rozszerza gamę 
kontrahentów chcących ubiegać się o niniejsze zamówienie. Stan obecny zapisów wskazuje 
jednoznacznie na jednego producenta jak wyżej, co w rezultacie może stanowić podstawę do 
naliczenia korekt finansowych w tak prowadzonym postępowaniu przetargowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że opisany kolektor nie zostanie uznany za równoważny. 
 

Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie że jako równoważny zostanie uznany kolektor plaski o konstrukcji 
układu hydraulicznego w postaci układu podwójnej harfy, która jest rozwiązaniem tożsamym 
z meandrowym układem. 
Różni producenci stosują różne rozwiązania budowy kolektora jak przedstawiony w opisie 
kolektor referencyjny układu hydraulicznego meander lub harfa podwójna w celu zachowania 
najlepszych parametrów cieplnych potwierdzonych przez niezależne instytuty certyfikujące w 
celu uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Wszystkie rozwiązania są uznawane przez te 
instytuty. Liczy się uzyskanie najlepszego efektu cieplnego i sprawnościowego w celu 
uzyskania maksymalnej mocy kolektora. Dopuszczenie proponowanego kolektora gwarantuje 
uzyskanie wymaganych szacowanych rezultatów energetycznych i ekologicznych w 
wysokościach wynikających z umowy o dofinansowanie. Nadmieniamy, iż układ 
meandryczny i harfowy należy traktować jako równoważne. Różnica polega na tym, iż układ 
harfowy ma mniejsze straty przepływu a co za tym idzie wystarczy pompa o niższym 
ciśnieniu a więc o mniejszej mocy elektrycznej. Przekłada się to więc na mniejsze zużycie 
energii elektrycznej dla poszczególnego użytkownika instalacji solarnej. 

Zamawiający nie dopuszczając w/w układu harfowego podwójnego skutecznie ograniczył 
konkurencję, gdzie wymagania Zamawiającego spełnia tylko jeden producent kolektorów 
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słonecznych tj. GreenOneTec. Dopuszczenie w/w układu nie powoduje dopuszczenia 
gorszego kolektora jakościowo a jedynie rozszerza gamę kontrahentów chcących ubiegać się 
o niniejsze zamówienie. Stan obecny zapisów wskazuje jednoznacznie na jednego producenta 
jak wyżej, co w rezultacie może stanowić podstawę do naliczenia korekt finansowych w tak 
prowadzonym postępowaniu przetargowym. Zamawiający ponadto w pierwszych 
odpowiedziach dopuścił i zmienił : obudowę, temperaturę stagnacji , grubość izolacji a więc o 
wiele ważniejsze parametry niż układ hydrauliczny. Prosimy o dopuszczenie zatem 
kolektorów o układzie podwójnej harfy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów o budowie hydraulicznej w postaci 
harfowej. Ze względów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga zastosowania kolektorów o 
budowie hydraulicznej w postaci meandrowej. 
 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o potwierdzenie że jako równoważny zostanie uznany kolektor plaski o parametrach 
konstrukcyjnych o grubości wełny mineralnej tylna ściana 40 mm i boczne ściany 20 mm. 
Ograniczenie Zamawiającego co do grubości izolacji 50 mm jest technicznie nie uzasadnione 
skoro Zamawiający postawił wymóg mocy i sprawności to nie ma znaczenia jakimi 
technologiami je się osiągnie (grubość izolacji, szkła, materiały, etc). Różni producenci 
stosują różne rozwiązania budowy kolektora np. wełna mineralna tylna 40 mm lub wełna 
mineralna tylna 50 mm jak przedstawiony w opisie kolektor referencyjny lub wełna tylna 40 
mm, dodatkowa boczna 20 mm w celu zachowania najlepszych parametrów cieplnych 
potwierdzonych przez niezależne instytuty certyfikujące w celu uzyskania certyfikatu Solar 
Keymark. Wszystkie rozwiązania są uznawane przez te instytuty. Liczy się uzyskanie 
najlepszego efektu cieplnego i sprawnościowego w celu uzyskania maksymalnej mocy 
kolektora. Dopuszczenie proponowanego kolektora gwarantuje uzyskanie wymaganych 
szacowanych rezultatów energetycznych i ekologicznych w wysokościach wynikających z 
umowy o dofinansowanie.  
Zamawiający nie dopuszczając w/w grubości izolacji skutecznie ograniczył konkurencję, 
gdzie wymagania Zamawiającego spełnia tylko jeden producent kolektorów słonecznych tj. 
GreenOneTec. Dopuszczenie w/w grubości izolacji nie powoduje dopuszczenia gorszego 
kolektora jakościowo a jedynie rozszerza gamę kontrahentów chcących ubiegać się o 
niniejsze zamówienie. Stan obecny zapisów wskazuje jednoznacznie na jednego producenta 
jak wyżej, co w rezultacie może stanowić podstawę do naliczenia korekt finansowych w tak 
prowadzonym postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że jako równoważny zostanie uznany kolektor plaski o parametrach 
konstrukcyjnych o grubości wełny mineralnej tylna ściana 40 mm i boczne ściany 20 mm. 

 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o potwierdzenie że jako równoważny zostanie uznany kolektor plaski o parametrach 
konstrukcyjnych obudowy: obudowa kolektora aluminiowa wykonana z jednego profila AL. 
bez spoin. Nowoczesna metoda gięcia profila aluminiowego obudowy kolektora z jednego 
odcinka profilu bez zbędnych spoin, jak wymaga Zamiawiający - zapobiega rozszczelnieniu 
się kolektora na ewentualnych łączeniach w narożnikach co gwarantuje szczelność kolektora i 
długą żywotność i zapobiega ew. przedostawaniu się wody przez łączenia profilu z kilku 
elementów aluminium. Dzięki temu obudowa kolektora jest bardziej trwała i szczelna oraz 
ma żywotność min 25 lat.  
Różni producenci stosują różne rozwiązania obudowy ramy kolektora np. jak przedstawiony 
w opisie kolektor referencyjny obudowa wanna tłoczona lub obudowa z jednego profilu gięta 
lub obudowa z profili łączonych w narożnikach w celu najlepszych parametrów cieplnych 
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potwierdzonych przez niezależne instytuty certyfikujące w celu uzyskania certyfikatu Solar 
Keymark. Wszystkie rozwiązania są uznawane przez te instytuty. Liczy się uzyskanie 
najlepszego efektu cieplnego i sprawnościowego w celu uzyskania maksymalnej mocy 
kolektora. Dopuszczenie proponowanego kolektora gwarantuje uzyskanie wymaganych 
szacowanych rezultatów energetycznych i ekologicznych w wysokościach wynikających z 
umowy o dofinansowanie. 
Zamawiający nie dopuszczając w/w obudowy kolektora skutecznie ograniczył konkurencję, 
gdzie wymagania Zamawiającego spełnia tylko jeden producent kolektorów słonecznych tj. 
GreenOneTec. Dopuszczenie w/w obudowy nie powoduje dopuszczenia gorszego kolektora 
jakościowo a jedynie rozszerza gamę kontrahentów chcących ubiegać się o niniejsze 
zamówienie. Stan obecny zapisów wskazuje jednoznacznie na jednego producenta jak wyżej, 
co w rezultacie może stanowić podstawę do naliczenia korekt finansowych w tak 
prowadzonym postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne wykonane z jednego elementu, pozbawione 
połączeń, na których występują nieszczelności. Zamawiający dopuszcza obudowę kolektora 
wykonaną w postaci wanny aluminiowej wykonanej z jednego elementu lub ramy 
aluminiowej wykonanej z jednego elementu. 
 
Pytanie nr 13: 
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do postępowania prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie 
gminy Rybczewice zamawiający wskazuje, że:  
Wg Rozdziału I „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 8, ppkt  
d i e realizacja zamówienia obejmuje m.in. montaż instalacji odgromowej (lub dostosowanie 
już istniejącej) oraz połączenie instalacji z uziomem. 
Wg Rozdziału IX „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”, pkt C, ppkt 1 
wymagane jest złożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert oraz odpis z właściwego rejestru lub  
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
W związku z powyższym proszę o informację: 

a) Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od obowiązku montażu instalacji 
odgromowej oraz łączenia systemu montażowego paneli z instalacją odgromową, 
zgodnie z zasadami budowy instalację fotowoltaiczną powinno się odseparować od 
instalacji odgromowej?  

b) Czy zamawiający może odstąpić od żądania dokumentów wyszczególnionych w 
Rozdziale IX na etapie składania ofert, na rzecz oświadczenia? Podstawa §2 ust. 7 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia?  

c) Czy zamawiający rezygnuje z systemu dezaktywacji napięcia DC na łańcuchu paneli 
fotowoltaicznych w przypadku odłączenia zasilania od publicznej sieci energetycznej, 
(na przykład w przypadku pożaru budynku? 

Odpowiedź: 
a) Zamawiający wymaga wykonania uziemienia dla konstrukcji paneli fotowoltaicznych 

w budynkach, które nie posiadają instalacji odgromowej. Konstrukcji pod żadnym 
względem nie należy łączyć z instalacją odgromową. 
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b) Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ w tym zakresie. 
c) W celu ochrony przeciwprzepięciowej oraz przetężeniowej należy trzymać się 

zapisów dokumentacji technicznej. Zamawiający rezygnuje z zapisu ograniczenia 
napięcia w sytuacjach awaryjnych do poniżej 50V według normy VDE-AR-E 2100-
712. 

 
Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp ciepła o poborze mocy 560W przy 
temperaturze 60 st C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła o poborze mocy max. 560W przy 
temperaturze 60oC. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie anody magnezowej do pomp ciepła dla 
budynków mieszkalnych, gdyż na rynku nie ma pomp ciepła, o podanych przez 
Zamawiającego wymaganiach, posiadających anodę tytanową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie anody magnezowej. 
 
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu górnej wężownicy wraz z pompą obiegową i 
armaturą, a także jej montażem, jest po stronie właściciela/użytkownika budynku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że koszt zakupu górnej wężownicy wraz z pompą obiegową i 
armaturą, a także jej montażem, jest po stronie właściciela/użytkownika budynku. 
 
Pytanie nr 17: 
Zamawiający określił w dokumentacji wymóg odporności paneli fotowoltaicznych na NH3 
zgodnie z normą IEC 62716:2013. Prosimy o wykreślenie tego wymogu w związku z brakiem 
potrzeby posiadania takiej odporności przez moduły fotowoltaiczne instalowane na dachach 
budynków prywatnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wymogu  odporności paneli fotowoltaicznych na NH3 zgodnie z 
normą IEC 62716:2013. 
 
Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wytrzymałości na 
obciążalność mechaniczną (np. śnieg) min. 8000 Pa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wytrzymałości na obciążalność mechaniczną min. 8000Pa. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający potwierdza że puszka przyłączeniowa modułów fotowoltaicznych powinna 
zostać wykonana według preferencji producenta, tak aby posiadała stopień ochrony IP67? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna za równoważne wykonanie i montaż puszki przyłączeniowej o stopniu 
ochrony IP65. 
 
Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła posiadające parametry: 
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a. przepływ nominalny dolnego źródła 0,46 l/s, 
b. przepływ nominalny obiegu grzewczego 0,18 l/s, 
c. przepływ nominalny gazu gorącego 0,081 l/s (10% obiegu grzewczego), 
d. ciśnienie obiegu dolnego źródła 56 kPa, 
e. ciśnienie obiegu grzewczego 55 kPa, 
f. temperatura obiegu dolnego źródła od -8 st. C do +20 st. C, 
g. poziom mocy akustycznej 44,5 db (A) 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pompy ciepła o powyższych parametrach przy spełnieniu 
pozostałych parametrów określonych w dokumentacji projektowej.  
 
Pytanie nr 21: 
Zamawiający określił wymagania dla inwerterów PV w projekcie budowlanym oraz w 
specyfikacji technicznej. W związku z tym że różnią się one od siebie, prosimy o wskazanie 
które wymagania są obowiązujące. 
Odpowiedź: 
Obowiązujące wymagania znajdują się w projekcie budowlanym. Zamawiający rezygnuje 
również z zapisu dot. zapewnienia napięcia w szeregu modułów fotowoltaicznych poniżej 
50V, w razie sytuacji serwisowych, awarii, zgodnie z normą VDE-AR-E 2100-712. 
 
Pytanie nr 22: 
Jeśli obowiązujące wymagania odnośnie inwerterów zapisane zostały w specyfikacji 
technicznej, prosimy o określenie nowych warunków równoważnych, gdyż inwerter który 
spełniał wymagania nie jest już produkowany i został zastąpiony nowszym modelem. 
Prosimy o określenie nowych warunków równoważnych. 
Odpowiedź: 
Obowiązujące wymagania znajdują się w projekcie budowlanym. 
 
Pytanie nr 23: 
Zamawiający w załączonych do dokumentacji symulacjach wskazuje na kolektor o 
sprawności 81,8% natomiast w dokumentacji wskazuje na sprawność minimalną 78%. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w załączonych dokumentach. 
Odpowiedź: 
W celu zapewnienia właściwej i zgodnej ze złożonym wnioskiem realizacji projektu 
Zamawiający określa minimalną sprawność kolektora na 81,5 % 
 
Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający w celu rozszerzenia konkurencji dopuszcza kolektor o współczynniku a2 
max. 0.019 W/m2/k2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolektor o współczynniku a2 max. 0,019 W/m2/K2 
 
Pytanie nr 25: 
Czy Zamawiający w celu rozszerzenia konkurencji dopuszcza kolektor o grubości izolacji 
min. 30 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolektory z izolacją o grubości min. 30 mm. 
 
Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający dopuszcza kolektor o innej obudowie niż wanna aluminiowa np. rama 
aluminiowa wykonana z jednego elementu, która jest tak samo szczelna jak wanna? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne wykonane z jednego elementu, pozbawione 
połączeń, na których występują nieszczelności. Zamawiający dopuszcza obudowę kolektora 
wykonaną w postaci wanny aluminiowej wykonanej z jednego elementu lub ramy 
aluminiowej wykonanej z jednego elementu. 
 
Pytanie nr 27: 
Zamawiający w załączonych do dokumentacji symulacjach wskazuje kolektor o 
współczynniku a1 = 3,677 W/m2K. W dokumentacji wymagany jest współczynnik a1 max. 
3,86 W/m2k. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w załączonych dokumentach. 
Odpowiedź: 
W celu zapewnienia właściwej i zgodnej ze złożonym wnioskiem realizacji projektu 
Zamawiający dopuszcza kolektory o współczynniku a1 max. 3,75 W/m2K   
 
Pytanie nr 28: 
Zgodnie z wymogami Zamawiającego pkt. 4.1. Projektu budowlano – wykonawczego: 
„Rodzaj powłoki absorbera: Bluetec Eta + lub równoważny” czy pod pojęciem 
równoważności Zamawiający rozumie zachowanie współczynników absorpcji i emisji 5% ± 
2%? Czy to oznacza, że współczynniki absorpcji i emisji wskazane powyżej są niezbędne do 
osiągnięcia celów i czy należy przez to rozumieć, że współczynniki o innych wartościach nie 
będą uważane za równoważne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że za równoważne zostaną uznane kolektory z powłoką absorbera o 
współczynnikach absorpcji 95% ±2% oraz współczynniku emisji 5%±2%. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż zmienia wymóg dotyczący maksymalnej temperatury stagnacji 
kolektora. Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne o maksymalnej temperaturze 
stagnacji 209⁰C. 
 
Pytanie nr 29: 
Bardzo proszę o informację na temat komponentów dotyczących ogłoszenia o zamówieniu 
instalacji fotowoltaicznej czyli na temat części 5 zamówienia. Przedstawione moduły 
fotowoltaiczne i ich parametry wskazują na moduły jednego producenta i jeden produkt oraz 
na jednego producenta inwerterów fotowoltaicznych. W związku z czym proszę o wskazanie 
trzech produktów równoważnych, ponieważ wg nas zapytanie ogranicza konkurencyjność 
wskazując jeden produkt. Być może nie jesteście  Państwo świadomi, ale niesie to zagrożenie 
zapłacenia korekty 25% całego projektu ( nie tylko części dotacji) w przypadku takich 
działań. 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania 
wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z 
udzielaniem zamówień. 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/200 

a) Czy można zastosować moduły o grubości ramy większej niż 35 mm. Grubsza rama 
oznacza większą sztywność modułu. 

b) Ponadto proszę o informację czy zamawiający dopuszcza konstrukcję gruntową 
palowaną lub wkręcaną w grunt jakie są stosowane przez renomowanych producentów 
oraz czy można zastosować konstrukcję w układzie 2 modułów pionowo w układzie 
portretowym. Przedstawione w projekcie rozwiązanie nie jest stosowane w 
profesjonalnych konstrukcjach gruntowych, a jeśli tak to proszę o podanie 3 
równoważnych produktów. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/200
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c) Czy przedstawiony projekty budowlano wykonawczy dotyczy Gminy Rybczewice? 
Pytam ponieważ gdyż na projekcie napisano: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Kamionka”. 

d) Na schemacie przedstawiono licznik zielonej energii  nie wymagany przez OSD od 1 
lipca 2016 r czyli od wejścia ustawy o OZE. W opisie są jedynie informacje i 
informacji w falownika. Czy w wycenie liczyć przedstawiony na schemacie licznik 
czyli : „układ pomiarowy energii wyprodukowanej brutto”? 

e) Kable DC w opisie wpisano o przekroju 6 mm, a na schemacie 4 mm. Jakie należy 
zastosować do wyceny? Z naszej wiedzy wynika iż przy tego typu mocach i 
odległościach zasadne jest zastosowanie przekroju kabla DC 4 mm. 

f) W protokole pomiarowym zamawiający żąda wykreślenie wszystkich szeregów 
modułów fotowoltaicznych. Czy zamawiającemu nie wystarczy, że produkty są 
fabrycznie nowe i takie charakterystyki są załączone w karcie produktu? 
Przeprowadzanie takiego badania może być teoretycznie niemożliwe gdyż potrzebne 
jest do tego naświetlenie min 600 W/m2, w związku z czym nie zasadniej będzie 
dostarczenie flash testu od producenta dla dostarczonych modułów? 

g) Czy zamawiający ma projekty każdego dachu i jakie jast poszycie na poszczególnych 
dachach? Chodzi o pewność że moduły się zmieszczą i jak mają być rozmieszczone 
moduły fotowoltaiczne. Znając poszycie dachu można policzyć koszty dla systemu 
montażowego dedykowanego do poszycia. 

Odpowiedź: 
a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie ramy o grubości większej niż 35mm. 
b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych konstrukcji. 
c) Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiony projekt budowlano wykonawczy, dotyczy 

Gminy Rybczewice.  
d) Zamawiający wyjaśnia, że instalację należy wyposażyć w licznik energii elektrycznej. 
e) Zamawiający dopuszcza zastosowania przewodu solarnego o średnicy 4mm. 
f) Zamawiający uzna dostarczenie flsh-testów za rozwiązanie równoważne. 
g) Zamawiający nie dysponuje informacjami dotyczącymi poszycia dachu w każdym 

budynku. 
 
 
Pytanie nr 30: 
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. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r. oraz 
zawartą definicją instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par. 133.1 widnieje zapis: 
„§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z 
armatur, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdującymi się za 
zaworami oodzielającycmi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy 
indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła”. 
Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania 
zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 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 obowiązującym prawem w przypadku izolacji 
przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy 
kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały 
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izolacyjne orurowania instalacji  kolektorów słonecznych, które spełniają wszystkie 
wymagania i zastrzeżenia, jakie wynikają z 100% wymagań Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p.1.5.). 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji kauczukowej, aerożelowej oraz z włókien 
poliestrowych, przy zachowaniu współczynnika przewodzenia ciepła w temp. 10st. (zgodnie z 
PN-EN 12667-2002 lub równoważną) maksimum 0,035 W/mK., posiadającej odporność na 
promieniowanie UV oraz warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
warunkami atmosferycznymi. Ponadto przewody solarne muszą spełniać wymogi normy PN-
EN 13501-1+A1:2010 lub równoważnej w zakresie odporności ogniowej. 
 
Pytanie nr 31: 
Czy do przetargu można zgłosić kocioł, który posiada inna konstrukcję palnika niż ta 
wyszczególniona w opisie (palniki w naszych kotłach nie mają ścianek pod kątem 135 
stopni)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza inną konstrukcję palnika, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych 
parametrów projektowych.  
 
Pytanie nr 32: 
Czy w  związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający 
wymaga, aby zaprojektowane  kotły na  pellet  drzewny  były  przebadane w  akredytowanej  
jednostce  badawczej  na emisję  i  zużycie  prądu  oraz  posiadały potwierdzający  to  
certyfikat  akredytowanej   jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących  ekoprojektu  dla  produktów  
związanych z  energią  oraz  Rozporządzenia  Komisji Europejskiej2015/1189  z  dnia  28  
kwietnia  2015  r.  w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania kotłów posiadających certyfikat Ecodesign oraz 
certyfikat 5 klasy. 
 
 
 
 Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza 
następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. V: 
Treść pierwotna: 

Termin wykonania zamówienia:  
1) zadanie nr 1 – 31.08.2018 r., 
2) zadanie nr 2 – 31.08.2018 r., 
3) zadanie nr 3 – 31.08.2018 r., 
4) zadanie nr 4 – 31.05.2018 r., 
5) zadanie nr 5 – 31.08.2018 r. 
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy i montażu zostanie określona  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu 
umowy. 

Treść zmieniona: 
Termin wykonania zamówienia:  
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1) zadanie nr 1 – 31.10.2018 r., 
2) zadanie nr 2 – 31.10.2018 r., 
3) zadanie nr 3 – 31.10.2018 r., 
4) zadanie nr 4 – 31.08.2018 r., 
5) zadanie nr 5 – 31.10.2018 r. 
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy i montażu zostanie określona  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu 
umowy. 

 
➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XIV 5 i 6: 

Treść pierwotna: 
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do 

oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał 
dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa 
muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest 
związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym 
mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium 
wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku 
Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice, 
zadanie/zadania nr…”, nie otwierać przed 1 marca 2018 r. godz. 10:15”. Dokument 
musi być złożony w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Rybczewice, przed upływem 
terminu składania ofert tj.: do 1 marca 2018 r. do godz. 10:00.  

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 1 marca 
2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data 
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

Treść zmieniona: 
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do 

oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał 
dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa 
muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest 
związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym 
mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium 
wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku 
Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice, 
zadanie/zadania nr…”, nie otwierać przed 9 marca 2018 r. godz. 10:15”. Dokument 
musi być złożony w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Rybczewice, przed upływem 
terminu składania ofert tj.: do 9 marca 2018 r. do godz. 10:00.  

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 9 marca 
2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data 
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

 
➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XV: 

Treść pierwotna: 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 27 kwietnia 2018 r. 
Treść zmieniona: 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 7 maja 2018 r. 
 

➢ Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XVII: 
Treść pierwotna: 
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1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 
Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice – pok. 3 (sekretariat) do 
dnia 1 marca 2018 r. godz. 10:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt 
Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, z dopiskiem: 
„Oferta – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” 
oraz „Nie otwierać przed 1 marca 2018 r. godz. 10:15”. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 
Rybczewice, sala konferencyjna. 

Treść zmieniona: 
1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice – pok. 3 (sekretariat) do 
dnia 9 marca 2018 r. godz. 10:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt 
Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, z dopiskiem: 
„Oferta – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 
Rybczewice” oraz „Nie otwierać przed 9 marca 2018 r. godz. 10:15”. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 
Rybczewice, sala konferencyjna. 

 

➢ Zmianie ulegają załączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d, 7e - aktualne załączniki są integralną 
częścią niniejszego pisma i zostaną zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=215. 
 

➢ Zamawiający dodatkowo zamieszcza oświadczenie projektanta w zakresie 
równoważności norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia – oświadczenie stanowi integralną część niniejszego pisa i zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=215 
 

 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 
Kierownik Zamawiającego 

http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=215
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