
 
 

Przystajń, 20.01.2020r. 
RI-KR.271.1.2020 

 
Oferenci 

 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Montaż instalacji 

fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie 
Przystajń” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 
 
Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.: 
 
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych w zakresie 

napięcia maksymalnego Vmppt 31,0V – 32,5V przy zachowaniu pozostałych 
parametrów modułu bez zmian. Pragniemy nadmienić, iż zmniejszenie wartości 
napięcia na obwodzie łańcucha modułów w takim zakresie nie wpłynie na 
funkcjonowanie całości systemu instalacji, a wprost przeciwnie. Zmniejszenie 
wartości napięcia może polepszyć prace instalacji zbliżając wartość napięcia Łańcucha 
modułów do wartości napięcia nominalnego falownika. Przy tej wartości falownik 
uzyskuje najwyższe parametry sprawności w przetworzonej energii z napięcia DC na 
AC.  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści grubość ramki modułu wynoszącą nie mniej niż 35 mm. 
Pragniemy zaznaczyć, iż obecnie produkowane moduły fotowoltaiczne są 
produkowane w grubości ramki 35 mm dla modułów 60 ogniwowych. Sama 
konstrukcja ramy nie wpływa na jej wytrzymałość ponieważ moduły zgodnie                       
z obowiązującą normą muszą przejść badanie wytrzymałości na obciążenie wynoszące 
minimum 5400Pa i wyrywanie z mocowania konstrukcji (ssanie wiatru) wynoszące 
minimum 2400Pa. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

3. Czy Zamawiający wymaga wskazania w Zał. Nr 8 do SIWZ (tj. OFERTA) oraz w zał. 
Nr 4 do SIWZ (tj. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu) nazwy 
firmy Podwykonawcy (Podwykonawca nie jest firmą, na której zasobach polega 
Wykonawca) jeżeli na etapie składania ofert nie jest znany podwykonawca?  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania nazwy firmy Podwykonawcy jeżeli na etapie 
składania ofert jest on znany. 
 

4. Z jakim lokalnym operatorem sieci jest zawarta umowa o świadczeniu usług 
dystrybucji energii elektrycznej na przedmiotowe obiekty użyteczności publicznej?  

 
Odpowiedź: Tauron Dystrybucja SA ul. Podgórska 25a 31-035 Kraków 
 

5. Czy te obiekty użyteczności publicznej, mają z operatorem sieci niezależne umowy, 
jak tak to na jakie wielkości mocy ?  

 



 
 
Odpowiedź: Obiekty posiadają niezależne umowy dystrybucji na niżej wymienione wielkości 
mocy: 
 - Hala Sportowa -32  kW 
 - Szkoła Podstawowa -27 kW 
 - Ujęcie w Borze Zajacińskim -24 kW 
 - Ujęcie w Przystajni -60 kW 
 

6. Czy Zamawiający posiada i udostępni projekty powykonawcze, budowlano 
konstrukcyjne wskazanych obiektów użyteczności publicznej, w tym konstrukcji 
połaci dachu na poszczególnych obiektach? 

 
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa i wykonawcza dotycząca Hali Sportowej w Przystajni 
znajduje się na stronie Zamawiającego w załącznikach do postępowania przetargowego dla 
zadania:  Poprawa warunków kształcenia w gminie Przystajń poprzez rozbudowę 
gimnazjum wraz z budową hali sportowej w Przystajni przy ul. Szkolna i Nowa pod 
adresem: http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=560&x=4&y=94  
Dokumenty dotyczące budynku Szkoły Podstawowej w Przystajni będące w posiadaniu 
Zamawiającego zostaną dołączone do SIWZ. 
 

7. Czy obiekty podlegające zamówieniu są wpisane w rejestrze zabytków? 
 
Odpowiedź: Nie 
 

8. Czy budynki posiadają moc przyłączeniową potrzebną do przyłączenia instalacji 
fotowoltaicznej? 
 

Odpowiedź: Wartości mocy przyłączeniowych zostały podane w odpowiedzi na pyt. nr 5 
 

9. Czy na wycinkę drzew zleceniodawca posiada zezwolenie? 
 
Odpowiedź: Wycinka drzew nie jest przedmiotem zamówienia. 
 

10. Czy wycinka drzew wchodzi w zakres prac? 
 

Odpowiedź: Wycinka drzew nie jest przedmiotem zamówienia. 
 

11. Prosimy o zmianę parametrów paneli fotowoltaicznych, ponieważ przedstawione 
moduły o mocy 250W nie są już produkowane. Dodatkowo przedstawione parametry 
modułów fotowoltaicznych ograniczają konkurencyjność, np.: 

a) Rama min. 38, obecnie stosowana rama to 35 mm przy zachowaniu 
odporności mechanicznej 5400 Pa 

b) Zakres napięć oraz prądu. 
Przetarg jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Jaki jest cel tak szczegółowego 
przedstawiania parametrów paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji? 

 
Odpowiedź: Moc modułów o wartości 250 W została podana w PFU jako minimalna. 
Wyjaśnienia dotyczące parametrów dotyczących ramy oraz napięć zostały ujęte                          
w odpowiedzi na pyt. nr 1 i 2.  

Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia                 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzgledniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 



 
 
sporządzenie oferty. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na etapie składania ofert 
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań 
określonych przez Zamawiającego w zakresie elementów instalacji fotowoltaicznych.  

 12. Zwracam się z pytaniem odnośnie parametrów paneli fotowoltaicznych. Czy podany 
zakres wartości np. napięcia maksymalnego dotyczy wartości minimalnej dla tego 
parametru i dopuszczalne są wartości uznawane za lepsze czy też zakres ten 
reprezentuje nieprzekraczalne wartości owego parametru. Np. parametr napięcia 
maksymalnego Vmpp. Zakres  31,9V-32,3V. Czy można użyć modułu którego 
Vmpp= np. 33,6V 

Odpowiedź: Podane w PFU parametry są wartościami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie paneli o lepszych parametrach.   
 
 
 
           /-/ Henryk Mach 
       Wójt Gminy Przystajń  


