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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.13.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Program zwiększania wykorzystania 
energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Obszarów NATURA 2000... – etap III budynki 
użyteczności publicznej- III 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  oraz art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, 
że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji warunków 
zamówienia w zakresie Części nr 2. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

 
1. Czy remont poszycia dachu mieści się w zakresie zadania dla części drugiej -montaż 

instalacji fotowoltaicznych? 
 
Odpowiedź: Nie, wykonawca instalacji fotowoltaicznych nie dokonuje remontów poszycia. Nie 
jest to wymagane od niego. 
 

2.  Czy w miejsca prowadzenia trasy w ziemi na poszczególnych obiektach występują 
utwardzenia terenu w postaci kostki, dróg, betonu? 
 
Odpowiedź. Tak występują. Dotyczy to budynku Szkoły im. Walerego Goetla. Założenia mówią 
o przeprowadzeniu przewodu AC do RG w innym obiekcie. Tutaj będzie to w kwestii 
Wykonawcy aby ustalić z Zamawiającym czy przeprowadzenie przewodów będzie napowietrznie 
lub gruntowo. 

 
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów większej mocy niż 370Wp? 

 
Odpowiedź: Tak, wymogi SWZ mówią o mocy nie mniejszej niż 370. 

 
4. Czy zawarte w projektach technicznych wymagania dla modułów są wymaganiami 

minimalnymi? Określenie tak dokładnych parametrów uniemożliwia Wykonawcy zastosowanie 
innych modułów niż te, które w opracowaniu projektu przyjął projektant. 
 
Odpowiedź: Tak, są to minimalne wymagania. 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji balastowej innej niż opisana w 
projekcie (innego producenta)? 
 
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ze producent będzie spełniał wymogi. 
 

6. Czy Zamawiający potwierdza, że w planowanych miejscach podłączenia falownika jest 
dostęp internetowy? 

7.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że godnie z zapisami PFU (strona 38) : „ (…)Po stronie 
Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich urządzeń i komponentów niezbędnych do 
przekazywania danych z falownika do punktu dostępu znajdującego się w obiekcie, w ramach 
którego jest wykonywana instalacja PV. Po stronie Zamawiającego leży zapewnienie dostępu 
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do sieci internetowej na potrzeby przesyłania danych z urządzeń pomiarowych instalacji 
fotowoltaicznej (…)” 
 

8. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie zgodnie z PFU z zapisem: „Pod pojęciem 
monitoringu lokalnego należy rozumieć możliwość monitoringu pracy instalacji PV w danym 
obiekcie z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego. Dobrany przez Wykonawcę 
system monitoringu musi mieć możliwości połączenia bezprzewodowego falownika z 
urządzeniem (komputer/tablet) odbierającym i gromadzącym dane.”  
czy Zamawiający wymaga zastosowanie z zgodnie z PFU z zapisem minimalnym: 
„Dopuszcza się zastosowanie samego systemu monitoringu dostarczanego w ramach 
funkcjonalności falownika, jeżeli spełnia on wszystkie wytyczne funkcjonalno-użytkowe 
przedstawione poniżej. 
zamawiający wymaga, aby system monitoringu w zakresie właściwości funkcjonalno-
użytkowych umożliwiał: 
●  Odczyt chwilowej mocy instalacji PV.  
●  Odczyt poboru mocy przez budynek.  
●  Odczyt i archiwizację danych o rocznej, miesięcznej, dziennej produkcji i zużyciu energii.  
●  Informację o błędach i statusie pracy instalacji.  
Ponadto zamawiający bezwzględnie wymaga, aby: 
●  Interfejs systemu monitoringu był w języku polskim.  
●  Dostęp zarówno do lokalnego jak i zdalnego systemu monitoringu w okresie nie krótszym niż 
5 lat był bezpłatny. „  
 
Odpowiedź: 
Należy spełnić wytyczne PFU. Zdanie: "Dopuszcza się zastosowanie samego systemu 
monitoringu dostarczanego w ramach funkcjonalności falownika, jeżeli spełnia on wszystkie 
wytyczne funkcjonalno-użytkowe", pozwala na zastosowanie wbudowanego sytemu monitoringu 
jeśli spełnia on podane wymogi. 
 

9. Czy zamawiający wymaga dodatkowo zastosowania optymalizatorów mocy, jeśli tak to czy 
dopuszcza zastosowanie jednego do dwóch paneli. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. Jeśli nie ma wymienionych optymalizatorów to nie są one 
wymagane. Jest możliwość zastosowania optymalizatorów pod warunkiem spełnienia przez nie 
aktualnych norm, wytycznych i przepisów. Ponad to, optymalizatory musza zostać dobrane w 
sposób zgodny ze sztuką i kompatybilnością do falownika oraz modułów. Istnieje możliwość 
zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch modułów. 
 

10. Czy Zamawiający zaakceptuje panele fotowoltaiczne bez normy IEC62804? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  panele powinny być zgodne z normą IEC62804 
określającą efekt PID lub z jej równoważnym odpowiednikiem. 
 

11. Czy Zamawiający zaakceptuje falowniki bez normy PN-EN 61000-3-12 oraz PN-EN 
61000-3-11? 
 
Odpowiedź: Wymagane są falowniki, które posiadają owe normy lub równoważne. 

 
12. Proszę o wyrażenie zgody, aby instalacja na Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie miała 

moc 39,60 kWp. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  pod warunkiem zapewnienia wymogów dotyczących 
komponentów. 
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13. Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej miała minimum 32,68 kWp. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zapewnienia wymogów dotyczących 
komponentów. 

 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami SWZ zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert na dzień 08.06.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r.  o godz. 12:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 08.06.2022 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r. o godz. 12:00 przy użyciu miniPortalu.”  
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

 
z  poważaniem 
 

WICESTAROSTA 
 

mgr Zbigniew Hutniczak 
 


