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Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 4 wraz z przesłaniem obliczeń  i Pytanie nr 17  oraz  

odpowiedz  na pytanie nr  17  dotyczące przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja  

budynku Domu Dziecka w Nowej  Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski- 

postępowanie znak: PIR.042.1.3.2019  
 

 

1.Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 4: 

 

Pytanie nr 4: 

Czy inwestor ma zabezpieczoną  wystarczającą moc elektryczną na budynku uwzględniając 

już urządzenia z dokumentacji projektowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 brzmiała: 
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.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 po sprostowaniu: 
W chwili obecnej umowa na dostawę energii elektrycznej Domu Dziecka w Pawłówce zawarta 

jest na 51 kW – moc paneli (wg projektu i przedmiaru to 133 szt.)  - to 33,915 kWp. Po 

wybudowaniu urządzeń należy wykonać pomiaru obciążenia i wystąpić do Zakładu 

Energetycznego z wnioskiem o ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej. 
Jednocześnie zamieszczamy plik obliczenia.pdf: 

Ścieżka: dokumentacja techniczna/pdf_elektr/obliczenia.pdf 

 

Pytanie nr 17: 
„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady dwóch 

dwusprężarkowych   (czterostopniowa regulacja mocy) gruntowych pomp ciepła o łącznej 

mocy grzewczej przy parametrze B0/W35 wg EN 14511 wyższej niż wymagane 84,6kW, 

wyższym współczynniku COP niż wymagane 4.8 (przy B0/W35 dla różnicy temp 5K), 

klasy  A++ wg rozporządzenia UE nr 813/2013 (Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne, 

zastosowanie Średniotemperaturowe W55), posiadających elektroniczne zawory rozprężne 

oraz ważny na terenie Polski certyfikat EHPA Q? 

Taki układ pozwala na bardziej precyzyjne dopasowanie mocy pomp ciepła do aktualnego 

zapotrzebowania na moc grzewczą co w połączeniu z wyższym współczynnikiem COP 

przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne w trakcie eksploatacji urządzeń.” 

 

Odpowiedz na pytanie 17: 

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady dwóch dwusprężarkowych (czterostopniowa 

regulacja mocy) gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej przy parametrze B0/W35 

wg EN 14511 nie niższej niż  wymagane 84,4kW , o współczynniku COP nie niższym  niż  4,8 

(przy B0/W35 dla różnicy temp 5K), klasy  A++ wg rozporządzenia UE nr 813/2013 

(Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne, zastosowanie Średniotemperaturowe W55-kl. 

A++), posiadających elektroniczne zawory rozprężne oraz ważny na terenie Polski i UE 

certyfikat EHPA Q. 


