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Pytania nr 3-8 i odpowiedź na pytania nr 3-8 dotyczące przetargu nieograniczonego 

„Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat 

Suwalski- postępowanie znak: PIR.042.1.3.2019 

 

 

Pytanie nr 3: 

Czy można zastosować panele fv o innej mocy i ilości tak, żaby zachować moc całej instalacji 

fotowoltaicznej? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Tak można zastosować zachowując projektowaną moc. Wszelkie  analizy i ewentualne koszty 

związane z zmianą  po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 4: 

Czy inwestor ma zabezpieczoną  wystarczającą moc elektryczną na budynku uwzględniając 

już urządzenia z dokumentacji projektowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

W chwili obecnej umowa na dostawę energii elektrycznej Domu Dziecka w Pawłówce zawarta 

jest na 51 kW – moc paneli to 49,98 kWp. Po wybudowaniu urządzeń należy  dokonać  pomiaru 

obciążenia i wystąpić do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o ewentualne zwiększenie 

mocy przyłączeniowej.  

 

Pytanie nr 5: 

Szanowni Państwo, dotyczy wymagań dla pomp ciepła:  

Zapytujemy czy Zmawiający dopuści zastosowanie dwóch pomp 

jednosprężarkowych spełniających pozostałe wymagane parametry?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowanie dwóch pomp ciepła jednosprężarkowych.  

Wszystkie analizy i ewentualne koszty związane ze zmianą po stronie Wykonawcy.                                                                                                       

 

Pytanie nr 6: 

W Projekcie technicznym dobrano podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 350 l 

zasilany m. in. z pompy ciepła o mocy 40kW. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości 

doboru pojemnika podgrzewacza. 

 

Odpowiedz na pytanie nr 6: 

Projektant  zmienia wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej zgodnie ze schematem  

hydraulicznym jak w dokumentacji projektowej na pojemności minimum 750 l.  



Pytanie nr 7: 

W przedmiarach nie uwzględniono pomp obiegowych, które dobrano w dokumentacji 

projektowej i są niezbędne do działania instalacji. Czy należy przedmiotowe pompy 

uwzględnić w kalkulacji? 

 

Odpowiedz na pytanie nr 7: 

W przedmiarach jest ujęte  6 szt. pomp obiegowych a należy ująć 8 szt. 

Pytanie nr 8: 
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie czy wskazana przez Zamawiającego kwota zamówienia będącego 
potwierdzeniem doświadczenia zawodowego Wykonawcy jest w wartości netto czy brutto? 

 

Odpowiedz na pytanie nr 8: 
Kwota brutto. 
  


