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Znak sprawy: OPiPŚ.271.1.2017  Kalety, dnia 15.02.2017r. 

 

 

Wg rozdzielnika 

 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_4 

I WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ_1 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 

fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska.” 

 

I. Działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą Pzp, – Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie: 
 
 

1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
kolektorów instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w ramach 
projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 
fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska” (opis przedmiotu 
zamówienia). Zmieniony Program Funkcjonalno-Użytkowego – stanowi załącznik do 
niniejszego pisma. 
 
 

2. Wzoru umowy: 
 

2.1. Część nr 1 (załącznik nr 4a): 
 

1) § 5 ust. 5 o treści: 
„5. W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach trwale połączonych z 
fundamentami budynku mieszkalnego zakres opracowania projektowego, powinien 
zawierać, co najmniej:” 
 
otrzymuje brzmienie: 
„5. W przypadku posadowienia kolektorów na gruncie zakres opracowania projektowego, 
powinien zawierać, co najmniej:” 

 
 

2) § 8 ust. 2 pkt 1) o treści: 
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„montażu kolektorów słonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego 
dachu, elewacji, balkonu, tarasu lub jako konstrukcji na fundamencie połączonym trwale 
z fundamentem budynku mieszkalnego”. 

 
otrzymuje brzmienie: 
„montażu kolektorów słonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego 
dachu, elewacji, balkonu, tarasu lub jako konstrukcji na gruncie lub budynku 
gospodarczym”. 
 

3) w § 15 ust. 3 pkt 1) skreśla się tiret pierwszy o treści: „zaników napięcia” i tiret czwarty o 
treści: „skoków napięcia w sieci budynku”. 
 

4) § 15 ust. 12 o treści: 
„12. W okresie, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego – corocznie (w słoneczny dzień lata) polegające na 
sprawdzeniu całości instalacji tzn.: 
- stanu kolektorów, 
- ciśnieniu w instalacji, 
- regulacji przepływów, 
- regulacji automatyki sterującej, 
- badaniu właściwości płynu solarnego (tj. odporności na zamarzanie, właściwości 
absorpcji oraz oddawania ciepła), 
- jednokrotna wymiana płynu solarnego po 5 latach eksploatacji.” 

 
otrzymuje brzmienie: 
„12. W okresie, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego – corocznie (w słoneczny dzień lata) polegające na 
sprawdzeniu całości instalacji tzn.: 
- stanu kolektorów, 
- ciśnieniu w instalacji, 
- regulacji przepływów, 
- regulacji automatyki sterującej, 
- badaniu właściwości płynu solarnego (tj. odporności na zamarzanie, właściwości 
absorpcji oraz oddawania ciepła), 
- jednokrotna wymiana płynu solarnego w piątym roku eksploatacji.” 

 

2.2. Część nr 2 (załącznik nr 4b): 

1) § 5 ust. 5 o treści: 
„5. W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach trwale połączonych z 
fundamentami budynku mieszkalnego zakres opracowania projektowego, powinien 
zawierać, co najmniej:” 
 
otrzymuje brzmienie: 
„5. W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach zakres opracowania 
projektowego, powinien zawierać, co najmniej:” 

 
 

2) § 8 ust. 2 o treści: 
 
„2. Realizacja robót budowlanych polega na: 

1) montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego 
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dachu, elewacji, balkonu, tarasu lub jako konstrukcji na fundamencie połączonym 

trwale z fundamentem budynku mieszkalnego, 

2) montażu przewodów łączących panele i inwerter, 

3) montażu inwertera i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji, 

4) modernizacji instalacji elektrycznej budynku w niezbędnym zakresie, 

5) podłączeniu inwertera do sieci budynku i montażu niezbędnych zabezpieczeń, 

6) montażu zasobnika c.w.u. z automatem mieszającym i wpięcie do instalacji c.w.u. 

budynku (o ile dotyczy), 

7) montażu grzałki w zasobniku i podłączenie do modułu sterującego, 

8) wykończeniu zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie 

elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach), 

9) zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki, 

10) rozruchu instalacji, 

11) wykonaniu pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacji nastaw, 

12) poinformowaniu użytkownika o zasadach obsługi systemu fotowoltaicznego 

i przekazanie instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem”. 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Realizacja robót budowlanych polega na: 

1) wykonaniu fundamentów w przypadku montażu kolektorów na gruncie,  

2) montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego 

dachu (w tym budynku gospodarczego),, elewacji, balkonu, tarasu lub fundamentu, 

3) montażu przewodów łączących panele i inwerter, 

4) montażu inwertera i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji, 

5) modernizacji instalacji elektrycznej budynku w niezbędnym zakresie, 

6) podłączeniu inwertera do sieci budynku i montażu niezbędnych zabezpieczeń, 

7) montażu zasobnika c.w.u. z automatem mieszającym i wpięcie do instalacji c.w.u. 

budynku (o ile dotyczy), 

8) montażu grzałki w zasobniku i podłączenie do modułu sterującego, 

9) wykończeniu zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie 

elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach), 

10) zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki, 

11) rozruchu instalacji, 

12) wykonaniu pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacji nastaw, 

13) poinformowaniu użytkownika o zasadach obsługi systemu fotowoltaicznego 

i przekazanie instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem”. 

 
3) w § 15 ust. 3 pkt 1) skreśla się tiret pierwszy o treści: „zaników napięcia” i tiret czwarty o 

treści: „skoków napięcia w sieci budynku”. 
 
 

3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) w Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 10 o treści: 

 
„10. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia 
liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: 
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1) W ramach Części nr 1: 
 

1) Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera – 10 lat, 
2) Zbiornik solarny c.w.u. (gwarancja winna również obejmować wymianę anody 

tytanowej jeżeli ulegnie zużyciu) – 5 lat, 
3) Grupa pompowa – 5 lat, 
4) Naczynia przeponowe – 5 lat, 
5) Regulator (sterownik) solarny z czujnikami – 5 lat, 
6) Tablice informacyjne – 5 lat, 
7) Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

 

2) W ramach Części nr 2: 

a) System fotowoltaiczny na budynku Urzędu Miasta: 
 Panele fotowoltaiczne – 10 lat, 
 Inwerter- 8 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

b) System fotowoltaiczny na Oczyszczalni Ścieków: 
 Panele fotowoltaiczne - 10 lat, 

 Inwerter- 8 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

c) Systemy fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych: 
 Panele fotowoltaiczne - 10 lat, 

 Inwerter – 8 lat, 
 Zbiornik na c.w.u. wraz z grzałką – 5 lat, 

 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

 

3) Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować 

zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: 

 zaników napięcia, 

 obciążenia śniegiem, 

 gradobicia, 

 skoków napięcia w sieci budynku, 

 braku możliwości w odbiorze ciepła. 

Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji”. 

 
Otrzymuje brzmienie: 
 

„10. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia 
liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego (bez uwag) – wynosi co najmniej: 

 

1) W ramach Części nr 1: 
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1) Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera – 10 lat, 
2) Zbiornik solarny c.w.u. (gwarancja winna również obejmować wymianę anody 

tytanowej jeżeli ulegnie zużyciu) – 5 lat, 
3) Grupa pompowa – 5 lat, 
4) Naczynia przeponowe – 5 lat, 
5) Regulator (sterownik) solarny z czujnikami – 5 lat, 
6) Tablice informacyjne – 5 lat, 
7) Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

 

2) W ramach Części nr 2: 

a) System fotowoltaiczny na budynku Urzędu Miasta: 
 Panele fotowoltaiczne – 10 lat, 
 Inwerter- 8 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

b) System fotowoltaiczny na Oczyszczalni Ścieków: 
 Panele fotowoltaiczne - 10 lat, 

 Inwerter- 8 lat, 
 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

c) Systemy fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych: 
 Panele fotowoltaiczne - 10 lat, 

 Inwerter – 8 lat, 
 Zbiornik na c.w.u. wraz z grzałką – 5 lat, 

 Tablice informacyjne – 5 lat, 
 Wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat. 

 

3) Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować 

zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: 

 obciążenia śniegiem, 

 gradobicia, 

 braku możliwości w odbiorze ciepła. 

Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji”. 

 
2) w Rozdziale XI (Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu) ust. 2 o treści: 

„2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – dokument ten np. zobowiązanie (w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność przez notariusza, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot udostępniający zasoby) należy dołączyć do oferty. 
 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w 
szczególności: 
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 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą”. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 
„2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia – dokument ten np. zobowiązanie (w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność przez notariusza, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot udostępniający zasoby). 
 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w 
szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą”. 

 

 

3) w Rozdziale XV (opis sposobu obliczenia ceny) ust. 2 o treści: 

 

„2. Realizacja zamówienia jest objęta następującymi stawkami podatku VAT:  

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie 
instalacji: Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych 
sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%”.  

 

Otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Realizacja zamówienia jest objęta następującymi stawkami podatku VAT:  

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  
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b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  

Część nr 2: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie 
instalacji: Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych 
sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%”.  

 

 

4) w Rozdziale XVI (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) w 

ust. 3 ad. b)  o treści: 

„ad. b) okres gwarancji na inwerter (IPogi) - maksymalnie 6 pkt. 

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. wynosi 8 lat 

liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z 

wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag). Zamawiający przyzna punkty w tym 

kryterium zgodnie z poniższą zasadą: 

8 lat  –  0 pkt 
9 lat  –  5 pkt 

10 lat  – 10 pkt. 
  

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w 

Formularzu oferty (Załącznik nr 1b do SIWZ).  

Zaoferowanie okresu dłuższego niż 10 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej 

sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje 

okres gwarancji  na inwerter krótszy niż 8 lat - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 

jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty 

ilości lat okresu gwarancji  na inweter – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - 

przyjmując minimalną ilość 8 lat” 

 

 Otrzymuje brzmienie: 
 

„ad. b) okres gwarancji na inwerter (IPogi) - maksymalnie 10 pkt. 

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na inwerter wynosi 8 lat liczony od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania 

inwestycyjnego (bez uwag). Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z 

poniższą zasadą: 

8 lat  –  0 pkt 
9 lat  –  5 pkt 

10 lat  – 10 pkt. 
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Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w 

Formularzu oferty (Załącznik nr 1b do SIWZ).  

Zaoferowanie okresu dłuższego niż 10 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej 

sytuacji Wykonawca otrzyma 10 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje 

okres gwarancji  na inwerter krótszy niż 8 lat - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 

jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty 

ilości lat okresu gwarancji  na inweter – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - 

przyjmując minimalną ilość 8 lat” 

 

5) Powyższe zmiany treści SIWZ powodują zmianę terminów: 

 

a) składania ofert: z 20.02.2017r. do godz. 09:50 na 23.02.2017r., do godz. 09:50, 

 

b) otwarcia ofert: z 20.02.2017r. o godz. 10:00 na 23.02.2017r., o godz. 10:00. 

 
Tym samym: 
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 

zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy, zaadresowane na adres:  Urząd Miasta Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 

Kalety  oraz opisane w następujący sposób: 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wykonawca          Zamawiający 
        Urząd Miasta Kalety 
…………………………….. ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety   
…………………………….                                     
…………………………….. 

 

 
 "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 

fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska.” 
 

- Część nr ………*  
 

*(należy wskazać część, na którą składana jest oferta). 
 
 

Nie otwierać przed dniem 23.02.2017 r., godz. 1000 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę 
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II. Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące 

pytania Wykonawcy:  

 

 

ZESTAW I 

Czy Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

dla Oferenta składającego ofertę na część drugą jeżeli Oferent przedstawi dokumenty na 

wykonanie 40 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, które nie były przedmiotem jednej 

roboty budowlanej oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWp. 

Odpowiedź: 

Warunek udziału w postępowaniu dot. części 2 (Rozdział V ust. 2 pkt 3 lit. a) tiret pierwszy)  

brzmi następująco: „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

minimum 40 kompletnych instalacji fotowoltaicznych.” 

Z treści tak postawionego warunku nie wynika, iż  aby potwierdzić spełnianie tego warunku 

udziału w postępowaniu można sumować kilkanaście robót budowlanych (zamówień). 

Wymóg wykonania 40 kompletnych instalacji fotowoltaicznych powinien być spełniony w 

ramach jednej roboty budowlanej (zamówienia), a nie kilkunastu odrębnych robót 

budowlanych (zamówień), które po zsumowaniu będą dawać ilość 40. Należy bowiem 

zauważyć, że inaczej realizuje się wiele robót budowlanych (zamówień) – każda dla jednej 

kompletnej instalacji fotowoltaicznej, a innego potencjału, tj.  zdolności technicznych i 

zawodowych wymaga obsługa jednej roboty budowlanej (zamówienia) dla 40 bądź większej 

liczby kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Tak postawiony warunek przez 

Zamawiającego ma na celu wybór Wykonawcy zdolnego do wykonania niniejszego 

przedmiotu zamówienia.  

W przypadku warunku udziału w postępowaniu dot. części 2 (Rozdział V ust. 2 pkt 3 lit a) 

tiret drugi, tj: wykazanie przez Wykonawcę  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonania należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

prawidłowo ukończenie: „co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 

instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWp” – wystarczającym będzie wykazanie 

jednej roboty budowlanej (zamówienia) polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o 

mocy co najmniej 20 kWp. 
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ZESTAW II 

 

Odpowiedzi: 

1.  Zamawiający podtrzymuje normę IP67 lub wyższą dla paneli ze względu na większą 

możliwość konfiguracji montażu. 

2.  Pożądane jest jak najniższe napięcie startowe stąd zamawiający wymaga napięcia 

startowego nie wyższego niż 80V – zgodnie z PFU. 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w PFU i należy rozpatrywać dwa parametry 
jednocześnie: 

Minimalne napięcie MPPT max 80 V DC 

Maksymalne napięcie MPPT min. 380 V DC 

Oznacza to, iż parametr min. Napięcie MPPT może mieć wartość niższą niż 80 V oraz 
parametr max napięcie MPPT może być wyższy niż 380 V. Np. produkt o parametrach 40 – 
400 V spełnia ww. parametry ale produkt 81V-379 V już nie. 

 

ZESTAW III 

Czy referencje w postaci jednej umowy na budowę minimum 40 instalacji można zamienić na 
40 indywidualnych instalacji wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź – ZESTAW I. 
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ZESTAW IV A 

 

 

      

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w PFU co do parametrów zbiornika, w zakresie 

obowiązkowego serwisu opisanego w SIWZ - Wykonawca nie ma obowiązku wymiany anody 

tytanowej jeżeli takowa nie jest wymagana – a w przypadku zbiornika ze stali nierdzewnej 

nie jest. Oznacza to, iż wykonawca nie będzie miał obowiązku wymiany ww. anody w 

zbiornikach ze stali nierdzewnej. Niniejszym dokonuje się zmiany SIWZ w zakresie tabeli 7 

PFU (str. 19), w celu rozszerzenia możliwości dopuszczalnych produktów, która otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Parametr Wartość 
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Izolacja 

Sztywna pianka poliuretanowa, grubości min. 50 
mm 

Minimalna grubość ścianki (odpowiednio dla 250 
l; 300 l; 400 l) 

1,0; 1,0; 1,5 mm 

Minimalna powierzchnia dolnej wężownicy 
solarnej (odpowiednio dla 250 l; 300 l; 400 l) 

0,8; 0,8; 1,5 m2  

Minimalna powierzchnia górnej wężownicy 
(odpowiednio dla 250 l; 300 l; 400 l) 

0,7; 0,8; 0,8 m2  

Gwarancja min. 5 lat 

Dopuszczalne ciśnienie robocze zasobnika i 
wężownic 

min. 6 bar 

Materiał zasobnika stal nierdzewna duplex 

Króciec na grzałkę elektryczną tak 

 

 

ZESTAW IV B  
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w PFU. Na rynku istnieje więcej niż 3 

produkty, które spełniają wymagania Zamawiającego. Wybór technologii kolektora w żaden 

sposób nie zakłóca konkurencji. Dodatkowo wskazany przez Wykonawcę kolektor 

definitywnie nie spełnia warunków parametru a1 opisanych w PFU. Należy przy tym 

zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i 

uprawnieniem zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad 

ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez 

wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 

80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki 

sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod 

warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania 

wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie 

oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania 

zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w 

postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył” 

(UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 

35). Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 

„Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować 

przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. 

Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem 

spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że 

wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, 

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób 

utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, 

zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40). 

 

ZESTAW V 

1. Zamawiający w PFU opisuje sytuacje, kiedy w przypadku braku możliwości montażu 

kolektorów na dachu lub elewacji należy zamontować kolektory na gruncie na fundamencie 

trwale związanym z fundamentem budynku. Dlaczego fundament pod kolektory ma być 

związany z fundamentem budynku? Co Zamawiający miał na uwadze proponując takie 

rozwiązanie? Zastosowanie takiego rozwiązania podwyższy koszty inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Dokonuje się usunięcia z PFU wymogu „trwałego połączenia fundamentów z fundamentem 

budynku”. Należy dążyć natomiast do minimalizacji długości odcinków łączących kolektory z 

budynkiem.  

Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Kolektory słoneczne 

usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przypadki zlokalizowania kolektorów słonecznych 
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na tarasach i balkonach. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania zestawu w żadnej z ww. 

lokalizacji można rozważyć instalacje na gruncie lub budynku gospodarczym. 

 

2. Co w sytuacji, kiedy kolektory będą montowane na gruncie, oddalone o kilka metrów? 

Jak wówczas ma wyglądać to „trwałe” połączenie z fundamentami? Kto ponosi koszty 

wykonania wykopu, fundamentu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Kolektory słoneczne 

usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przypadki zlokalizowania kolektorów słonecznych 

na tarasach i balkonach. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania zestawu w żadnej z ww. 

lokalizacji można rozważyć instalacje na gruncie lub budynku gospodarczym. 

Koszty fundamentu pod konstrukcje kolektorów ponosi Wykonawca. 

 

3. Jakimi parametrami powinno charakteryzować się naczynie wzbiorcze na instalacji 

wodnej? W PFU opisane są jedynie parametry naczynia wzbiorczego instalacji glikolowej.  

Odpowiedź: 

Dobór zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. W PFU 

wskazano minimalne pojemności. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza montaż kolektorów słonecznych na dachach pokrytych 

ETERNITEM?  

Odpowiedź: 

Nie. Załącznik do PFU wyraźnie wskazuje, że nie ma takich obiektów. Gdyby jednak w 

czasie wizji lokalnej taki stan stwierdzono - należy montować instalacje na elewacji lub 

ostatecznie budynku gospodarczym lub gruncie. Możliwym jest, iż podczas wizji lokalnej z 

projektantem uczestnik zobowiąże się na własny koszt dokonać wymiany pokrycia w miejscu 

montażu paneli tak by prace nie przebiegały w eternicie – jeśli nie życzy sobie paneli na 

elewacji/gruncie. Nie przewiduje się wykonywania prac budowlanych związanych z 

usuwaniem eternitu. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia opinii kominiarskiej w sytuacji kiedy 

przewody solarne będą montowane w kanale wentylacyjnym, koszt związany z jej 

wystawieniem pokrywa Właściciel obiektu.  

Odpowiedź: 

Nie. Koszt opinii stanowi element kosztu prac projektowych i leży po stronie Wykonawcy. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza dzielony montaż instalacji solarnej, tzn. kolektory słoneczne na 

dachu np. budynku gospodarczego  a zasobnik na CWU w budynku mieszkalnym? Co w 

takim przypadku z rozliczeniem podatku Vat? Całość na 23%, czy dzielony na 8 i 23%? 
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Odpowiedź: 

Dopuszcza się w ostateczności taki montaż jakkolwiek priorytetowo należy lokalizować 

instalacje na dachu, elewacji, balkonie, tarasie. W ofercie (w celu porównania złożonych 

ofert) należy zastosować stawkę podatku VAT określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 

budynkach mieszkalnych: 8 %. 

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – 

patrz wzór umowy § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

7. Czy projekt konstrukcyjny, elektryczny ma być wykonany po jednym egzemplarzu przed 

rozpoczęciem montaży kolektorów słonecznych na całej inwestycji, czy każda dokumentacja 

projektowa (dla każdego adresu oddzielnie) ma zawierać informacje odnośnie konstrukcji i 

części elektrycznej? 

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa ma zawierać informacje odnośnie konstrukcji i części elektrycznej 

dla każdego adresu (obiektu) oddzielnie. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót 

budowlanych w poszczególnych budynkach po odbiorze dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego, dotyczącej wykonania instalacji kolektorów słonecznych w tych budynkach. 

Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wcześniejszy odbiór przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji solarnej w tych budynkach. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że symulacje instalacji solarnej mają być wykonane do każdego 

zestawu  (po jednej dla zestawu A,B,C, dla paliwa: węgiel kamienny) oraz, że symulacje 

mają być przekazane do Zamawiającego dopiero przy odbiorze końcowym, czyli nie trzeba 

ich dokładać do każdej dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. Symulacja ma być wykonana dla każdego typu (A, B, C) i paliwa 

referencyjnego węgiel kamienny oraz dołączona do dokumentacji odbioru każdego budynku. 

 

9. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat, czy budynki mieszkalne na których będą 

montowane kolektory słoneczne  posiadają powierzchnie powyżej 300m2? Jeżeli tak to ile 

jest takich budynków? 

Odpowiedź: 

Nie występują wg wiedzy Zamawiającego. Dla instalacji fotowoltaicznych są to natomiast 3 

budynki - zgodnie z załącznikiem do PFU. 

Jednakże w ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę podatku 

VAT określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  
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b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  
Część nr 2: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 
w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – 

vide § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

10. Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego projektowania i montowania 

instalacji solarnych?  

Odpowiedź: 

Nie. W PFU opisano etapy – najpierw zatwierdzenie (odbiór) projektu przez Zamawiającego, 

a później realizacja. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji solarnych w tych 

budynkach, dla których wcześniej dokonano odbioru dokumentacji projektowej.  

11. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podłączenia górnej wężownicy zasobnika CWU z 

drugim źródłem ciepła na rurach typu PP (STABI)? 

Odpowiedź: 

Doboru materiału dokona Wykonawca w czasie wizji lokalnej – materiał należy dobrać 

zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Ze względu na 

wytrzymałość termiczną PP ok. 80o C materiał ten nie powinien być stosowany dla tej 

instalacji. 

12.Jakiej wielkości powinna być wykonana tabliczka informacyjna, którą trzeba montować na 

każdym budynku? 

Odpowiedź: 

Tabliczki należy wykonać zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji RPO WSL 2014-20 
https://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualizacji 
 

13.Jakiej grubości powinien być materiał z którego ma być wykonana  tabliczka 

informacyjna? 

Odpowiedź: 

Zapewniającej trwałość tabliczki i wykonanej grafiki przez okres minimum 5 lat od daty 

zamknięcia projektu. 

 

14.Czy Zamawiający dysponuje zgodą Właściciela budynku mieszkalnego na zamontowanie 

tabliczki informacyjnej? 

https://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualizacji
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Odpowiedź: 

Tak. 

 

15. Czy montaż tabliczki informacyjnej ma być na zewnątrz budynku mieszkalnego, 

gospodarczego? Czy Zamawiający dopuści montaż tabliczki informacyjnej na ogrodzeniu 

posesji właściciela budynku? 

Odpowiedź: 

Montaż winien być na budynku mieszkalnym lub na ogrodzeniu frontowym w widocznym 

miejscu. 

 

16. Prosimy o podanie informacje czy podane powierzchnie kolektorów w zestawach A,B.C, 

są powierzchniami czynnymi (apertury), czy powierzchniami brutto?  

Odpowiedź: 

Tabela nr 5 PFU wyraźnie wskazuje pow. apertury.  

 

17. Zamawiający w specyfikacji elementów zestawu nie uwzględnił zaworu 

antyskażeniowego, który powinien być montowany na zasilaniu zimnej wody. W związku z 

powyższym, prosimy o potwierdzenie że koszt zakupu i montażu w sytuacji jego braku 

pokryje Właściciel obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiający nie 

przewiduje konieczności montażu zaworu antyskażeniowego w obiekcie gdzie znajduje się 

zawór zwrotny. Jeśli takiego zaworu nie stwierdzono podczas wizji lokalnej, należy 

zamontować zawór zwrotny i stanowi on element instalacji solarnej i stanowi koszt 

Wykonawcy. 

 

18. Zamawiający w dokumentach przetargowych zawarł informacje: „Wyłączenie zobowiązań 

wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w 

przypadku wad powstałych na skutek: 

- zaników napięcia, 

- gradobicia, 

- skoków napięcia w sieci budynków,  

- braku możliwości w odbiorze ciepła 

W związku z powyższym Wykonawca proponuje dołożyć do dokumentów 

przetargowych  zapis:  

- w przypadku zaników napięcia – obowiązek dokupienia przez Właściciela obiektu zespołu 

podtrzymującego napięcie ( tzw. UPS z akumulatorem). 
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- braku możliwości w odbiorze ciepła – obowiązek dokupienia przez Właściciela obiektu 

zaworu dopustowo-upustowego do instalacji ciepłej wody użytkowej, lub pompy ładującej na 

górnej wężownicy.  

Wykonawca, nie może  brać odpowiedzialności za nieumiejętne korzystanie z zestawu 

solarnego przez użytkownika, tym bardziej, że Użytkownik zestawu ma podpisać 

oświadczenie, protokół że został przeszkolony z zakresu obsługi zestawu oraz, że odebrał 

instrukcje obsługi.  

- w przypadku gradobicia – Wykonawca proponuje, żeby uszkodzenia powstałe na skutek 

wystąpienia tego zjawiska- żywiołu- były naprawiane z ubezpieczenia Zamawiającego. 

Zamawiający powinien dysponować swoim ubezpieczeniem przy realizacji takiej inwestycji. 

- w przypadku skoków napięcia w sieci budynków– Wykonawca proponuje, żeby 

uszkodzenia powstałe na skutek wystąpienia tych zjawisk były naprawiane z ubezpieczenia 

Zamawiającego lub były naprawiane z ubezpieczenia Właściciela obiektu.  

Wykonawca nie rozumie, dlaczego ma obejmować swoją gwarancją wypadki, uszkodzenia, 

na które nie ma żadnego wpływu. 

Prosimy o zmianę powyższego zapisu w dokumentach przetargowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zwalnia wykonawcę z ryzyka związanego z zanikami napięcia i skokami 

napięcia. Instalacja powinna być zabezpieczona przez producenta/wykonawcę przed 

przegrzewem. Jeżeli wystąpi zdarzenie braku napięcia i jednocześnie przegrzewu instalacji 

będącego skutkiem braku napięcia nie jest to podstawa do roszczenia gwarancyjnego. 

Użytkownik winien stosować się do zapisów instrukcji i stosować odpowiednie programy typu 

„urlop”. Analizując awarię w serwisant powinien udowodnić np. logami ze sterownika lub 

oświadczeniem OSD, iż wystąpiły długotrwałe przerwy w dostawach energii 

uniemożliwiające poprawny rozbiór wody lub, iż użytkownik nie dokonywał rozbioru wody 

podczas nieobecności i nie zastosował programu urlop.W przypadku gradobicia 

odpowiedzialność producenta kończy się na zapewnieniu odporności na gradobicie wg 

normy PN-EN12975-2 pkt. 5.10 (lub równoważnej). 

 

19. Czy Wykonawca ma wykonać dokumentacje powykonawczą, jeżeli tak to w ilu 

egzemplarzach? 

Odpowiedź: 

Wykonawca wykonuje dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w 1 egz. dla każdego obiektu. 

 

20. Prosimy o informacje, czy osoby (mieszkańcy gminy ) zapisani na instalacje kolektorów 

słonecznych są również zapisani na instalacje fotowoltaiczne? 

Odpowiedź: 

Nie. Lista adresów inwestycji stanowi załącznik do PFU. 
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21. Co w sytuacji, kiedy do instalacji wodnej mieszkańca dołożymy zbiornik pojemnościowy 

80l, a  mieszkaniec ma już zbiornik na wodę np.: 250l, po czyjej stronie w takiej sytuacji jest 

zabezpieczenie instalacji wodnej? Przecież zostanie zwiększony zład wody, który trzeba 

zabezpieczyć przez : zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe.   

Odpowiedź: 

W takim przypadku Wykonawca winien dobrać odpowiedni zbiornik, a także dostarczyć go i 

zamontować na własny koszt. Jeżeli w instalacji brak zaworu bezpieczeństwa, należy go 

zainstalować. Dokonano odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie.  

22. Czy Zamawiający wymaga wykonania symulacji pracy instalacji fotowoltaicznej? Jeżeli 

tak, to czy symulacja powinna być dokładana do dokumentacji projektowej, czy jako jedna 

wersja do odbioru końcowego? 

Odpowiedź: 

Symulację uwzględniającą wytyczne jak dla instalacji solarnych (np. lokalizacja, czy 

nachylenie) należy dołączyć do dokumentów odbiorowych (jedna wersja). 

23. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja fotograficzna zamontowanych urządzeń 

dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych? 

Odpowiedź: 

Tak. 

24. Czy przekazanie dokumentacji fotograficznej zamontowanych urządzeń ma być w wersji 

papierowej (jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści zdjęcia czarno-białe), czy elektronicznej? 

Odpowiedź: 

W wersji elektronicznej min. 1200x800px jpg/bmp oraz wydruk (dopuszczalny czarno-biały) 

w 1 egz. 
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ZESTAW VI A 
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Odpowiedzi: 

1. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Kolektory słoneczne 

usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków 

mieszkalnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przypadki zlokalizowania 

kolektorów słonecznych na tarasach i balkonach. Jeżeli nie ma możliwości 

zamontowania zestawu w żadnej z ww. lokalizacji można rozważyć instalacje na gruncie 

lub budynku gospodarczym. 

Przewiduje się montaż poza budynkiem dla 6 zestawów solarnych: 
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19 2 42-660 Kalety 5 126 100 północ Nie B 

29 17 42-660 Kalety 5 130 40 północ Nie B 

43   42-660 Kalety 3 170,16 brak możliwości - podwórko   Tak A 

56 3 42-660 Kalety 4 120 80 północ Nie B 

130 54 42-660 Kalety 2 120 80 północ Nie A 

172 93 42-660 Kalety 3 182 35 gosp południe Nie A 

 

W ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę podatku VAT 

określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 

budynkach mieszkalnych: 8 %. 

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – 

patrz wzór umowy § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

2. Odpowiedź jak wyżej. 
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3. Nie występują wg wiedzy Zamawiającego. Dla instalacji fotowoltaicznych są to natomiast 

3 budynki - zgodnie z załącznikiem do PFU. 

Jednakże w ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę podatku 

VAT określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  
Część nr 2: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 
w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – 

vide § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

4. Zgodnie z zapisami deklaracji w obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

w rozumieniu prawa polskiego. 

[kolejny punkt pisma ma numer 9] 

9.   Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. 

10. Uczestnik ma jedynie zapewnić puszkę przyłączeniowa instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniu montażu sterownika. Gniazda i podłączenie leżą więc po stronie Wykonawcy.  

11. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU – doprowadzona instalacja nie musi posiadać 

uziemienia. Wiele budynku z lat 50-80 posiada instalację dwużyłową. W takiej sytuacji należy 

wykonać zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na s. 

20 PFU znajduje się zapis: Wykonawca musi także zapewnić: Ochronę przeciwporażeniową 

i instalację uziemiająca niezbędną dla prawidłowej pracy instalacji solarnej – w zakresie 

wymaganym przez gwarancję producenta oraz obowiązujące przepisy. 

12. Patrz odpowiedź jak wyżej. 

13. Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje 

Wykonawca (zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiający wymaga co najmniej 

jednokrotnej wymiany płynu solarnego w piątym roku eksploatacji (zgodnie z umową).  

14. Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje 

Wykonawca (zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiający wymaga co najmniej 

jednokrotnej wymiany płynu solarnego w piątym roku eksploatacji (zgodnie z umową).  

15. Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca 

zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w okresie 

obowiązującej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 

stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego – corocznie (w słoneczny dzień lata) polegające na 

sprawdzeniu całości instalacji tzn.:  
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- stanu kolektorów, 
- ciśnieniu w instalacji,  
- regulacji przepływów,  
- regulacji automatyki sterującej,  
- badaniu właściwości płynu solarnego (tj. odporności na zamarzanie, właściwości 
absorpcji oraz oddawania ciepła),  
- jednokrotna wymiana płynu solarnego w piątym roku eksploatacji. 

 

16. Odpowiedzialność nie obejmuje braku odbioru ciepła z przyczyn np. braku zasilania lub 

celowego działania użytkownika np. nie zastosowania programu typu URLOP. Uszkodzenie 

instalacji w przypadku przegrzania przy normalnej eksploatacji jest odpowiedzialnością 

wykonawcy. Dowodem na nie zastosowanie się do zaleceń producenta mogą być np. logi ze 

sterownika urządzenia wskazujące na jego aktywność i brak rozbioru ciepła przy wyłączonej 

funkcji urlopu lub zaświadczenie z zakładu energetycznego o przewie w dostawie energii na 

okres dłuży niż dopuszczony przez producenta na ekspozycję bez obioru ciepła. 

17. Dokonuje się zmiany zapisów PFU i obniża max. temp. ze 190 do 150oC.  
 

18. Zamawiający dokonał stosownej zmiany PFU w tym zakresie. Do napraw gwarancyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie 

gorszych niż uszkodzone w przypadku dwukrotnej bezskutecznej naprawy. 

19. Tak. 

20. Zamawiający potwierdza dla zakresu związanego z instalacjami solarnymi. 
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ZESTAW VI B 

Dot. części 2: 
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Odpowiedzi: 

1. Tak. 

 

2. Tak, w co najmniej 3 budynkach wystąpi taka konieczność, gdyż brak miejsca na elewacji 

lub dachu. Są to 3 instalacje fotowoltaiczne. 

 

W ocenie Zamawiającego (przez analogię), zgodnie również z interpretacją podatkową 

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP2/443-443/12/RSz z 22 sierpnia 2012 r. 

(http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=27881-2012-08-22-

dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach-ibpp2-443-443-12-rsz): „(…) skoro instalacja 

kolektorów słonecznych (…) wykonywana będzie w ramach czynności, o których mowa w 

ww. art. 41 ust. 12 ustawy o VAT i wykonywana będzie w obiektach budowlanych lub ich 

częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem 

mieszkaniowym, to czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku w 

wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, 

niezależnie czy kolektory słoneczne będą zamontowane na dachu, przytwierdzone 

do ścian budynku, czy też na konstrukcjach wolnostojących w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku. Przyjąć bowiem należy, iż wszystkie wykonywane czynności oraz 

wykorzystane materiały wchodzą w zakres jednej kompleksowej usługi montażu jednolitej 

i kompleksowej instalacji. Nie istnieje racjonalna możliwość rozgraniczania części 

materiałów lub usług wykorzystywanych wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, gdyż 

stanowią one całość wykonanej instalacji (…)”. 

http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=27881-2012-08-22-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach-ibpp2-443-443-12-rsz
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=27881-2012-08-22-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach-ibpp2-443-443-12-rsz
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Dlatego też w ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę 

podatku VAT określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 
w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – 

patrz § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

3. Informacje te zawarto w załączniku do PFU. Są 3 obiekty z instalacjami fotowoltaicznymi 

o pow. pow. 300m2.   

W ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę podatku VAT 

określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych 
sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy – vide § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

4. Zgodnie z zapisami deklaracji w obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

w rozumieniu prawa polskiego. 

 

5. W takim przypadku Wykonawca winien dobrać odpowiedni zbiornik, a także dostarczyć 

go i zamontować na własny koszt. Jeżeli w instalacji brak zaworu bezpieczeństwa, 

należy go zainstalować. Dokonano odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. 
 

6. Nie, reduktor nie stanowi obowiązkowego elementu dla inwestycji PV. 
 

7. Zamawiający dokonał stosownej zmiany PFU w tym zakresie. Do napraw gwarancyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie 

gorszych niż uszkodzone w przypadku dwukrotnej bezskutecznej naprawy. 

 

8. Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca 

zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w 

okresie obowiązującej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – corocznie polegające na sprawdzeniu całości 

instalacji tzn.:  

- sprawdzenie parametrów uziemienia,  
- sprawdzenie wizualne stanu okablowania i połączeń oraz paneli,  
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- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych systemu,  
- sprawdzenie nastaw regulatora,  
- sprawdzenie ilości produkowanej energii w relacji do prognoz – przy odchyleniach pow. 
20% weryfikacja całego systemu,  
- sprawdzenie kodów błędów inwertera. 

 

ZESTAW VII 

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie punktu 7.2 a) PFU - jakie urządzenia lub jakie 
technologie ma na myśli Zamawiający stosując zapis PFU „Zasilenie przez panele 
wszystkich lub tylko wybranych odbiorników energii elektrycznej (np. pralki, lodówki) poprzez 
kierowanie energii na obciążoną w danym momencie fazę”.  

-1-1? Zgodnie 
z tą normą po odłączeniu zasilania inwerter musi wstrzymać pracę na co najmniej 30 
sekund. W krytycznej sytuacji kiedy będzie często zmiana obciążenia na fazach i będzie 
następowało częste przełączanie inwertera na inne fazy może dochodzić do sytuacji kiedy 
inwerter w ogóle nie podejmie pracy.  

ragmentu zapisu „kierowanie energii na obciążoną w danym momencie 
fazę” proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza rozwiązać problem 
kierowania energii z inwertera jednofazowego kiedy pojawi się obciążenie na dwóch lub 
więcej fazach?  
Zgodnie z ustawą o OZE z dnia 22 czerwca 2016, od 1 lipca 2016 Prosumenci mogą 
bilansować energię elektryczną i opłatę przesyłową w stosunku 1:08. W związku z tym 
wnoszę o korektę tego punktu.  
Proponuję, aby energia produkowana przez panele fotowoltaiczne była kierowana na 
wybraną fazę, do której podłączone są najbardziej energochłonne odbiorniki ( np. pralka, 
zmywarka, lodówka).  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował PFU i przyjmuje, iż inwerter powinien stale zasilać wybraną fazę, 
a w przypadku braku odbioru energii sterownik włącza grzałkę (o ile występuje 
zapotrzebowanie na podgrzanie cwu), a w następnej kolejności nadwyżka oddawana jest do 
sieci. Jeżeli uczestnik wyrazi taką wolę, instalację można zaprogramować tak by nie 
korzystała z grzałki  zbiornika buforowego. 

 
 
2. Dotyczy punktu 7.4.2.g PFU – nie istnieje inwerter który miałby „możliwość sterowania 
mocą grzałki w sposób ciągły” czyt. Liniowy. Dostępne na rynku rozwiązania potrafią jedynie 
załączyć dowolne urządzenie po spełnieniu określonych parametrów np. po wykryciu  
wypływu energii do sieci lub po osiągnięciu zaprogramowanej mocy wytwarzanej przez 
inwerter. Jeżeli Zamawiający przewidział inne rozwiązanie proszę o opisanie go. Zapis w 
takiej formie sugeruje naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 i 3 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ustawy o OZE i możliwości 
bilansowania energii wnoszę o usunięcie wymogu sterowania grzałką w sposób ciągły i 
wprowadzeniu wyłącznie możliwości załączenia grzałki w chwili wykrycia przez układ 
kontrolno-pomiarowy wypływu energii do sieci.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zrezygnował z liniowego sterowania pracą grzałki. Dopuszcza się sterowanie 
0-1. W tym zakresie zmieniono PFU. 
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3.Dotyczy punktu 7.4.2.i PFU – stosowanie dodatkowych zbiorników w sytuacji kiedy 
mieszkaniec ma zbiornik CWU z możliwością instalacji grzałki jest nieefektywne i 
nieekonomiczne. Wnoszę o zmianę punktu 7.4.2.i PFU i dopuszczenie montażu samej 
grzałki 1,5kW gdy istniejący zbiornik CWU ma możliwość zainstalowania grzałki.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis PFU w tym zakresie ze względu na wymogi projektu 
dofinansowanego z funduszy UE. 

 
4. Dotyczy punktów 7.4.2.f, 7.4.3.f i 7.4.4.f PFU – Zamawiający wymaga uziemienia 
konstrukcji, ale nie zawarł wymogu galwanicznego połączenia paneli fotowoltaicznych z 
konstrukcją. Ramy paneli fotowoltaicznych są wykonane z anodowanego aluminium. 
Oznacza to że jest naturalna izolacja dla przepływu prądu i należy wykonać dodatkowe 
połączenie ramy modułu z konstrukcją. Częstą praktyką wśród wykonawców jest to że nie 
wykonują takich połączeń z powodu dodatkowych kosztów dlatego wnoszę o wprowadzenie 
wymogu wykonania dodatkowego połączenia ramy wszystkich paneli fotowoltaicznych z 
konstrukcją. Połączenie należy wykonać z materiałów odpornych na korozję i śniedź oraz nie 
wchodzących w reakcję elektrochemiczną w kontakcie z aluminium. Pominięcie tego zapisu 
spowoduje niewłaściwe wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznych i skrócenie ich 
trwałości.  

  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU wykonawca ma obowiązek wykonać prawidłowe (zgodne ze sztuką 
budowlaną i przepisami) uziemienie instalacji. Zamawiający uznaje, iż ww. opis stwierdza 
właśnie tak istniejący stan faktyczny i nie wymaga osobnego opisywania. 

 
5. Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania oraz równego traktowania 
wykonawców Zamawiający powinien podać podstawowe dane niezbędne do prawidłowego 
wykonania kalkulacji oferty:  
 Miejsce instalacji paneli  
 Rodzaj pokrycia dachowego jeśli instalacja ma być wykonana na dachu;  
 Szacowana długość przewodów AC i DC  
 Rodzaj instalacji CWU, materiał z jakiego jest wykonana, średnicę rur  
 Możliwość doposażenia istniejącego zbiornika CWU w grzałkę elektryczną . 
Dane mogą być przekazane w formie statystyk.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił dane jakie posiada w PFU oraz załączniku do niego. Rolą 
Wykonawcy będzie wskazanie optymalnego miejsca montażu urządzeń oraz dobór długości 
przewodów. 
 
6.Dotyczy punktu 7.4.2.e PFU – Zamawiający wymaga inwertera umożliwiającego lokalną 
prezentację danych. Proszę o wskazanie w jakiej formie te dane mają być prezentowane. 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli lokalna prezentacja danych będzie za 
pomocą np. smartfona, tabletu lub komputera?  

 
Odpowiedź: 

Tak, dopuszcza się prezentację danych za pomocą BEZPŁATNEJ aplikacji co najmniej pod 
systemami Android, IOS oraz windows. Inwerter musi być w stanie w takiej sytuacji 
komunikować się z urządzeniami bez konieczności dostępu do internetu. 
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7.Czy zamawiający wyraża zgodę na cesję z umowy jako zabezpieczenie dla banku?  
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 13 wzoru umowy (część nr 1) oraz paragrafem 10 ust. 14 
wzoru umowy (część nr 2) - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób 
trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na cesję z umowy jako 
zabezpieczenie dla banku. 
 

ZESTAW VIII 

1. Zamawiający w wymaganiach założył dla zbiorników 250l-300l naczynia przeponowe o 
poj. 18l, natomiast dla zbiorników 400l o poj. 24l. Z naszego doświadczenia wynika, że są 
to za małe pojemności dla takich zasobników. Dla zbiorników 250-300l powinny one 
wynosić min. 24l, a dla 400l min. 33l. Zapis zbyt małych pojemności może skłonić 
niektórych wykonawców do ujęcia w ofercie mniejszych naczyń, co będzie skutkowało 
błędna pracą instalacji. Mimo, że postępowanie prowadzone jest w systemie zaprojektuj i 
wybuduj, Zamawiający nie może zawierać w PFU błędnych założeń, które będą potem 
skutkowały zaniżaniem ofert przez niektórych Wykonawców. Prosimy o korektę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje parametry. Popularne i dostępne na rynku zestawy 2+250 
posiadają naczynia pojemności 18l, podobnie dla zestawów typu 3+400 stosuje się 
naczynia 24l. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie urządzenia, które wymagają 
jednak większych naczyń wzbiorczych, powinien to skalkulować w ofercie. 

2. Producenci inwerterów zalecają, aby instalacja była projektowana w taki sposób, aby 
inwertery zapewniały 85-100% zainstalowanej w panelach. W PFU Zamawiający zakłada 
instalacje 1,5 kW z inwerterem 2kW, jest to przewymiarowanie, które skutkować będzie 
gorszą pracą instalacji. Czy Zamawiający zaakceptuje taki stan rzeczy? W PFU wpisane 
jest, że zabieg ten pozwoli na późniejsze zwiększenie mocy instalacji do 2,5 KW, czy 
realne jest założenie, że instalacje będą rozbudowywane? Czy faktycznie będzie to miało 
miejsce, czy jest wyłącznie planowaniem bez pokrycia? Czy Wykonawca ma w ofercie 
uwzględniać inwertery o mocy min. 2 kW? 

Odpowiedź: 

Parametry inwertera opisano wyraźnie w PFU. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje pv planowane na budynkach oczyszczalni 
ścieków, mają pracować jako osobne instalacje, zasilające poszczególne budynki i nie 
mają one być zintegrowane w jeden system. 

Odpowiedź: 

Układ 3 instalacji PV zawiera schemat na rys. 4 w PFU. 

4. W PFU zapisano, że na dachu UM gdzie ma być zlokalizowana instalacja PV, 
zamontowane są kolektory słoneczne, prosimy o informację, czy uwzględniono ich 
obecność, przy rozmieszczeniu paneli na dachu, czy nie będą one zacieniać paneli? Co 
w przypadku, jeśli nie będzie możliwości jednoczesnego montażu paneli i pozostawienia 
kolektorów? Każdy z Wykonawców ma uwzględniać konieczność przeniesienia instalacji 
czy też nie? Przypominamy, że mimo, że jest to przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj, 
to wciąż do zadań Zamawiającego należy jasne i precyzyjne opisanie przedmiotu 
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zamówienia, tak, aby złożone oferty zawierały ten sam zakres i dzięki temu były 
porównywalne. Wnosimy o sprecyzowanie co należy wycenić w ofercie. 

Odpowiedź: 

Na str. 15 PFU jest zapis: w przypadku budynku urzędu miasta należy uwzględnić 
konieczność relokacji masztów radiowych oraz istniejącej instalacji 4 kolektorów 
słonecznych w miejsce uzgodnione z zarządcą podczas wizji lokalnej. 

5. Zamawiający planuje, aby nadwyżka z produkcji energii z instalacji pv dla domów 
jednorodzinnych, była wykorzystana do podgrzewania wody, w tym celu planuje się 
montaż dodatkowych zbiorników cwu. Prosimy o informację czy w każdym z obiektów 
objętych zamówieniem, istnieje realna możliwość montażu dodatkowego zbiornika? Co w 
przypadku, jeśli w pomieszczeniu do tego przeznaczonym nie będzie wystarczająco 
miejsca na taki montaż? Jak Wykonawca wówczas ma zrealizować zadanie? 

Odpowiedź: 

Uczestnik projektu powinien zapewnić miejsce na taki zbiornik. Jeżeli z wizji lokalnej na 
etapie projektowania wynika brak możliwości technicznych do montażu należy zwrócić 
się do Zamawiającego o podanie alternatywnej lokalizacji instalacji. 

6. Prosimy o podanie minimalnych mocy dla całkowitej powierzchni netto płyty, a nie dla 
m2. Przy dofinansowaniu istotnym parametrem jest wartość mocy kolektora w 
odniesieniu do powierzchni płyty kolektora, a nie m2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa tego parametru. Podane w PFU wielkości pozwalają wszystkim 
Wykonawcom na poprawne przygotowanie wyceny 

 

7. W celu zwiększenia konkurencyjności, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie parametru 
a1 do wartości max 4,2W/m2K. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. 

8. Zamawiający dopuścił do zastosowania zarówno kolektory o budowie meandrycznej jak i 
harfy pojedynczej, wnosimy o dopuszczenie, również kolektorów z podwójną harfą z 
dwoma króćcami przyłączeniowymi. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. 

9. Czy Zamawiający dopuści kolektor o współczynniku a2=3,7 W/m2K i budowie podwójnej 
harfy? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. 

10. Zamawiający wymaga, aby izolacja na rurociągach solarnych wykonana była z kauczuku 
i jednocześnie była odporna na temperatury +190st C. Nie istnieje na rynku producent 
oferujący, tego typu rozwiązanie, z prostej przyczyny, kauczuk nie jest odporny na tak 
wysokie temperatury pracy. Wg charakterystyk jest to max 150st C, chwilowo do 175st C. 
Nie jest zatem możliwe zaproponowanie rozwiązania, które spełniałoby wymagania 
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Zamawiającego, bo takie nie istnieje, wnosimy o zmianę zapisu i dostosowanie go do 
faktycznych specyfik produktów. 

Odpowiedź: 

Dokonuje się zmiany zapisów PFU i obniża max. temp. ze 190 do 150oC. 

11. Zamawiający w wymaganiach dla modułów pv określa parametry elektryczne napięcia i 
prądu. W jakim celu Zamawiający podaje te wartości, jeśli są one istotne wyłącznie przy 
projektowaniu zabezpieczeń, co leży w gestii Wykonawcy. W jakim celu zastosowano 
ograniczenie? Do zadań Wykonawcy należy prawidłowe zaprojektowanie instalacji, a 
więc prawidłowych zabezpieczeń. Bezzasadnym jest ograniczanie dostępnych 
produktów, poprzez podawanie tych wartości. Wnosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że inwerter ma umożliwiać podłączenie modułu 
komunikacyjnego, jednak w wycenie samego modułu nie należy uwzględniać. 

Odpowiedź: 

Tak. 

13. PFU zawiera zapis „Jeżeli nie będzie możliwości zachowania bezpiecznych odstępów 
izolacyjnych pomiędzy modułami fotowoltaicznymi, a istniejącą instalacją odgromową 
budynku, to konstrukcję wsporczą modułów należy połączyć ze zwodem instalacji 
odgromowej przewodem miedzianym LgY o przekroju 16 mm2 oraz zastosować 
ochronnik przepięć typu 1+2 po stronie DC – jeżeli długość przewodu DC przekracza 
10m, należy zastosować dwa ochronniki przepięć na każdym szeregu, tj. w pobliżu 
modułów oraz w pobliżu inwertera.” Czy Zamawiający potwierdza, że każdy budynek 
posiada instalację odgromową? Co w przypadku jeśli budynek jej nie posiada? 
Zamawiający zakłada zastosowanie jednego ochronnika, jeśli długość kabla DC nie 
przekracza 10m oraz dwóch ochronników jeśli przekracza. Zamawiający nieprecyzyjnie 
opisuje przedmiot zamówienia, skąd Wykonawca ma wiedzieć ile instalacji będzie 
wymagało jednego ochronnika, a ile dwóch? Jeden z Wykonawców przyjmie, że dla 50% 
instalacji będą konieczne 2 ochronniki, inny założy, że dla 30%, a kolejny, że w ogóle nie 
będzie trzeba 2 ochronników, jak w takim przypadku można mówić o porównywalności 
ofert, jeśli Wykonawcy sami mają poczynić pewne założenia, które powinny zostać 
precyzyjnie opisane przez Zamawiającego? Przypominamy, że obowiązkiem 
Zamawiającego, jest precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, jasne określenie 
wszystkich prac, które mają być wykonane. Nie istotne jest, że postępowanie 
prowadzone jest na zasadach projekt i wykonanie. Taki tryb, w żadnym przepisie prawa, 
nie zwalnia z obowiązku dokładnego opisania zakresu zamówienia. Przygotowanie PFU 
powinno uwzględniać również szczegółowe analizy instalacji dla poszczególnych 
budynkach, odpowiedzialności za to nie może „w ciemno” podejmować Wykonawca. 
Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne informacje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje tak szczegółowymi informacjami stąd zakłada, iż konstrukcję 
można również uziemić wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome, co należy 
skalkulować cenie oferty. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik wstępnego podgrzewu nie ma posiadać wężownic. 
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Odpowiedź: 

Tak. 

15. W SIWZ, zapisano, że w przypadku wad powstałych wskutek gradobicia i obciążenia 
śniegiem, Wykonawca jest zobowiązany naprawą gwarancyjną. Zapis ten nie przewiduje 
nietypowych, ponad normatywnych zjawisk atmosferycznych, które mogą się zdarzyć, a 
ich skutek nie może być przewidziany przez Wykonawcę. Prosimy o sprecyzowanie, iż w 
pewnych nadzwyczajnych sytuacjach, czyli w przypadku wystąpienia gradu lub śniegu 
ponad przeciętne wielkości, gwarancja nie będzie obowiązywała. Badania na gradobicie i 
obciążenie śniegiem wykonywane są dla pewnych założeń, nie można jednak wykluczyć 
sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych niemożliwych do 
przewidzenia. 

Odpowiedź: 

Wykonawca odpowiada za zdarzenia mieszczące się w ramach norm/badań jakim 
poddawane były urządzenia. Jeżeli wykonawca wykaże, iż zdarzenie było skutkiem 
zdarzeń przekraczających te, na które certyfikowano dany element instalacji – uwolni się 
od odpowiedzialności. 

16. Czy dla każdej instalacji należy przewidzieć reduktor ciśnienia? 

Odpowiedź: 

Tak, dla każdej instalacji solarnej. 

17. Prosimy o podanie procentowo, ile instalacji będzie na dachach skośnych ale ile na 
dachach płaskich? 

Odpowiedź: 

Na podstawie załącznika do PFU z zestawieniem wszystkich obiektów i podaniem typu 
dachów oferent może sam wykonać obliczenia i ów % zweryfikować. Wszystkie 
potrzebne do tego dane znajdują się w PFU. 

18. Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki stalowe emaliowane? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza dla instalacji solarnych, dopuszcza dla instalacji fotowoltaicznych. 

19. Czy Zamawiający przewiduje podłączenie instalacji pv do rozdzielni głównych? 

Odpowiedź: 

Podłączenie będzie wykonane zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę projektem. 

20. Na jakiej podstawie Zamawiający wyliczył średni roczny uzysk z instalacji? Z naszego 
doświadczenia wynika, że instalacja 1,5 kW, nie przyniesie w naszych warunkach 
klimatycznych takiego poziomu uzysku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający użył określenia „około” co oznacza, iż jest to duże przybliżenie, a nie 
symulacja i jest świadom prawdopodobieństwa innych wartości. 
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21. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac należących do Użytkownika należy 
przygotowanie pomieszczeń, gdzie będą montowane urządzenia, wraz z wykonaniem 
potrzebnych postumentów, wysprzątanie, zapewnienie zasilania elektrycznego, 
zapewnienie instalacji zw i cwu itp. 

Odpowiedź: 

Zakres prac wyraźnie opisano w PFU. Uczestnik zapewnia równe podłoże, nie 
postument. 

 

 

ZESTAW IX  
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Odpowiedzi: 

1. Nie, wg wiedzy Zamawiającego i stanu na 30.12.2016 r. Żaden budynek, w którym 

przewidziano montaż instalacji solarnej nie ma powierzchni powyżej 300 m2. 

2. Tak. 

3. Opisano to w PFU – pompa po stronie Uczestnika. 

4. Opisano w PFU – wtedy kiedy jest to niezbędne dla prawidłowego obiegu w górnej 

wężownicy. 

5. Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Wymagany okres gwarancji na 

prace projektowe i wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia został określony  

w SIWZ (Rozdział III pkt 9 i 10). Natomiast w przypadku zadeklarowania przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty dłuższego okresu gwarancji na zainstalowane 

urządzenia okres rękojmi również ulegnie wydłużeniu.     

 

6. Tak, w każdej solarnej. 

 

7. Należy dobrać materiał tak by działał z istniejącą instalacją i spełniał parametry pracy. 

 

8. Doboru materiału dokona projektant w czasie wizji lokalnej – materiał należy dobrać 

zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Ze względu na 

wytrzymałość termiczną PP ok. 80C nie należy stosować tego materiału. 

 

9. Odnośnie instalacji solarnych: 
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Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca 

zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w 

okresie obowiązującej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – corocznie (w słoneczny dzień lata) polegające 

na sprawdzeniu całości instalacji tzn.:  

- stanu kolektorów, 

- ciśnieniu w instalacji,  

- regulacji przepływów,  

- regulacji automatyki sterującej,  

- badaniu właściwości płynu solarnego (tj. odporności na zamarzanie, właściwości 

absorpcji oraz oddawania ciepła),  

- jednokrotna wymiana płynu solarnego w piątym roku eksploatacji. 

Odnośnie instalacji fotowoltaicznych: 

Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca 

zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w 

okresie obowiązującej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – corocznie polegające na sprawdzeniu całości 

instalacji tzn.:  

- sprawdzenie parametrów uziemienia,  
- sprawdzenie wizualne stanu okablowania i połączeń oraz paneli,  
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych systemu,  
- sprawdzenie nastaw regulatora,  
- sprawdzenie ilości produkowanej energii w relacji do prognoz – przy odchyleniach pow. 
20% weryfikacja całego systemu,  
- sprawdzenie kodów błędów inwertera. 

 
10. Projekt instalacji wykonuje Wykonawca. Jeżeli przepisy i normy wymagają montażu 

zabezpieczenia tego typu należy je zastosować i uwzględnić w cenie oferty. 
 

11. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie stosownego (zgodnie z przepisami i normami) 
wykonanie uziemienia/ochrony przeciwporażeniowej instalacji solarnej. 

 
12. Nie przewiduje się tego typu zabezpieczeń. 
 
13. W umowie i SIWZ opisano etapy – najpierw zatwierdzenie (odbiór) projektu przez 

Zamawiającego, a później realizacja. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji 
solarnych w tych budynkach, dla których wcześniej dokonano odbioru dokumentacji 
projektowej. Wykonanie wszystkich prac projektowych winno nastąpić w terminie do 2 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
14. Są to 3 instalacje fotowoltaiczne i 6 instalacji solarnych. 

14. Nie. 
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ZESTAW X 
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Odpowiedzi: 

1. Nie istnieje. 

 

2. Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji – Wykonawca ma zapewnić 

zgodną z normami ochronę przeciwporażeniową/uziemienie. 

 

3. Wszystkie te informacje znajdują się w załączniku nr 2 do PFU - lista budynków z 

parametrami (tabela m.in. z informacjami dot. kątów nachylenia dachu oraz rodzaju 

pokrycia dach). 
 

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Winno to 
nastąpić w złożonej ofercie. 

 

5. Tablice należy wykonać zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji RPO WSL 2014-
2020 https://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualizacji 
Materiał zapewniającej trwałość tablic i wykonanej grafiki przez okres minimum 5 lat od 
daty odbioru. 

 

6. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU, SIWZ i wzoru umowy w tym zakresie. 
Zamawiający zwalnia wykonawcę z ryzyka związanego z zanikami napięcia i skokami 
napięcia. Instalacja powinna być zabezpieczona przez producenta/wykonawcę przed 
przegrzewem. Jeżeli wystąpi zdarzenie braku napięcia i jednocześnie przegrzewu 
instalacji będącego skutkiem braku napięcia nie jest to podstawa do roszczenia 
gwarancyjnego. Użytkownik winien stosować się do zapisów instrukcji i stosować 
odpowiednie programy typu „urlop”. Analizując awarię w serwisant powinien udowodnić 
np. logami ze sterownika lub oświadczeniem OSD, iż wystąpiły długotrwałe przerwy w 
dostawach energii uniemożliwiające poprawny rozbiór wody lub, iż użytkownik nie 
dokonywał rozbioru wody podczas nieobecności i nie zastosował programu urlop. 

https://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualizacji
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7. Zamawiający informuje, iż warunki udziału w niniejszym postępowaniu zostały określone 

w Rozdziale V ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Natomiast w Rozdziale III ust. 2 pkt 11) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 166 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na wykonaniu robót 

przygotowawczych oraz robót budowlano – montażowych określonych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym (pkt 7.3.3 – str. 14 oraz pkt 7.3.4 – str. 17) stanowiącym 

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

8. Zamawiający potwierdza, iż kierownicy robót nie muszą być zatrudnieni przez 

Wykonawcę na umowę o pracę. 
 

9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Zamawiający jest uprawniony 

postawić wymagania dotyczące kwalifikacji personelu Wykonawcy. 

 

10. Zamawiający zezwala na przedstawienie w wykazach osób (…) jednego kierownika dla 

obu części. Jednakże Zamawiający przypomina, iż w niniejszym postępowaniu na Część 

nr 1 i 2 zastosowano art. 24aa ustawy Pzp., - tzw. procedurę odwróconą zgodnie, z którą 

Zamawiający zbada jedynie tego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza czy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego. 

 

11. Nie. Zbiornik z grzałką dostarcza zgodnie z PFU Wykonawca. 

 

12. Nie. Zbiornik dostarcza i montuje wykonawca. 
 

13. Odnośnie instalacji solarnych: 
Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca 

zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w 

okresie obowiązującej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – corocznie (w słoneczny dzień lata) polegające 

na sprawdzeniu całości instalacji tzn.:  

- stanu kolektorów, 

- ciśnieniu w instalacji,  

- regulacji przepływów,  

- regulacji automatyki sterującej,  

- badaniu właściwości płynu solarnego (tj. odporności na zamarzanie, właściwości 

absorpcji oraz oddawania ciepła),  

- jednokrotna wymiana płynu solarnego w piątym roku eksploatacji. 

Odnośnie instalacji fotowoltaicznych: 

Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca 

zapewnia serwisowanie i przeglądy techniczne urządzeń objętych zamówieniem – w 

okresie obowiązującej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi stosowne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz 
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zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – corocznie polegające na sprawdzeniu całości 

instalacji tzn.:  

- sprawdzenie parametrów uziemienia,  
- sprawdzenie wizualne stanu okablowania i połączeń oraz paneli,  
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych systemu,  
- sprawdzenie nastaw regulatora,  
- sprawdzenie ilości produkowanej energii w relacji do prognoz – przy odchyleniach pow. 
20% weryfikacja całego systemu,  
- sprawdzenie kodów błędów inwertera. 

 

14. Tak, zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Panele 

fotowoltaiczne usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach 

budynków mieszkalnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przypadki 

zlokalizowania paneli fotowoltaicznych na tarasach i balkonach. Jeżeli nie ma możliwości 

zamontowania zestawu w żadnej z ww. lokalizacji można rozważyć instalacje na gruncie 

lub budynku gospodarczym. Na chwilę obecną występują 3 instalacje, które należy 

zamontować poza budynkiem mieszkalnym. 

Dlatego też w ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę 

podatku VAT określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych 
sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

Zamawiający przewidział na tą okoliczność możliwość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy – patrz § 17 ust. 2 pkt 8. 

 

15. Patrz odpowiedź jak wyżej. 

 

16. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 

 

17. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 

 

18. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 

 

19. Na panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne wymagany jest min. 10 letni okres 

gwarancji i nie stanowi to kryterium oceny ofert. Zamawiający uzupełni wzór umowy przy 

jej podpisywaniu. 
 

20. Nie przewiduje się. 

 
21. Zamawiający informuje, iż zastosował w niniejszym postępowaniu na Część nr 1 i 2 art. 

24aa ustawy Pzp, czyli tzw. „procedurę odwróconą” zgodnie z którą Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp - podstawy fakultatywne, wskazane przez 
Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w 
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postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 2 SIWZ. Dlatego też 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do założenia m.in. wykazu robót 
(…) i wykazu osób (…), których wzory Zamawiający udostępni temu Wykonawcy. 
 

22. Zgodnie  z PFU – pkt 7.4.6 i 7.4.7). 
 

23. Nie. 
 

24. Patrz odpowiedź jak wyżej. 
 

25. Zamawiający usuwa zapis o trwałym połączeniu z fundamentem budynku. Konstrukcja 
na gruncie może być oddalona (rozsądnie) od obiektu. 

 

26. Wykonanie niezbędnych gniazd jest po stronie Wykonawcy – uczestnik zapewnia 
minimum puszkę elektryczną. 
 

27. Reduktor ciśnienia wody zimnej montuje Wykonawca wraz z zestawem, na swój koszt 
(tylko w przypadku instalacji solarnej). 

 
28. Dokonano zmiany PFU w tym zakresie. Tak dla każdego typu instalacji. 

 

 

ZESTAW XI 

 

 

Odpowiedzi: 

1. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU 
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2. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

3. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

 

 

ZESTAW XII A 
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Odpowiedź: 

Niniejsze pytanie jest w gruncie rzeczy wnioskiem o dokonanie zmiany treści SIWZ, w 

zakresie kryteriów oceny ofert, na co Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje 

postanowienia SIWZ w tym zakresie. 

Na wstępie zauważyć należy, że w cytowanym przez Wykonawcę art. 91 ust. 2 ustawy Pzp 

przewidziany został jedynie otwarty (przykładowy i nie wyczerpujący) katalog kryteriów oceny 

ofert. Wynika to z użycia przez ustawodawcę w tym przepisie sformułowania „w 

szczególności”. W konsekwencji oznacza to, iż Zamawiający może stosować także kryteria 

oceny ofert inne, niż wprost wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.  

KIO w wyroku z dnia 24 lutego 2012 r. (KIO 291/12) wskazała, że „... podobnie jak często 

stosowanym kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia jest termin wykonania 

zamówienia, termin zapłaty czy gwarancja należytego wykonania umowy – gwarancja 

jakości (przy określeniu przez zamawiającego minimalnego oraz maksymalnego okresu 

dopuszczonej gwarancji), tak w przypadku usług, kara umowna, jako odnosząca się do 

realizacji przedmiotu zamówienia (przy określeniu również minimalnej i maksymalnej 

rozpiętości procentowej), może stanowić gwarancję należytego wykonania usług”. 

Takie samo stanowisko zajął W. Dzierżanowski, mówiąc, iż: „Choć rzeczywiście brzmi to 

niecodziennie, nie wykluczałbym zastosowania takiego kryterium. Jest ono przecież w 

pewien sposób związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający może je tłumaczyć 

chęcią wyboru wykonawcy, który daje najlepszą gwarancję jakości. A wysokość kar 

umownych jest miernikiem takiej gwarancji (…) Takie kryterium musi być jednak rozsądnie 

skonstruowane i wyznaczać jakieś granice wysokości kar umownych. W przeciwnym razie 

mogłyby zostać uznane za rażąco wygórowane, a to kolidowałoby z art. 484 kodeksu 

cywilnego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2891%29ust%282%29
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ZESTAW XII B 
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Odpowiedzi: 
1. Tabliczki należy wykonać zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji RPO WSL 2014-20 
https://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualizacji  
 

2. Zamawiający dokonał zmiany parametrów zbiornika. Tabela nr 7 otrzymuje brzmienie: 

Parametr Wartość 

 
 
Izolacja 

Sztywna pianka poliuretanowa, grubości min. 
50 mm 

Minimalna grubość ścianki (odpowiednio dla 
250 l; 300 l; 400 l) 

1,0; 1,0; 1,5 mm 

Minimalna powierzchnia dolnej wężownicy 
solarnej (odpowiednio dla 250 l; 300 l; 400 l) 

0,8; 0,8; 1,5 m2 

Minimalna powierzchnia górnej wężownicy 
(odpowiednio dla 250 l; 300 l; 400 l) 

0,7; 0,8; 0,8 m2 

Gwarancja min. 5 lat 

Dopuszczalne ciśnienie robocze zasobnika i 
wężownic 

min. 6 bar 

Materiał zasobnika stal nierdzewna duplex 

Króciec na grzałkę elektryczną tak 

Zamawiający nie określa technologii wykonania wężownicy, a jedynie jej powierzchnię. 

3. Zamawiający dokonał zmiany parametrów zbiornika. Patrz odpowiedź nr 2. 

4. Zamawiający dokonał zmiany parametrów zbiornika. Patrz odpowiedź nr 2. 

5. Zamawiający dokonał zmiany parametrów zbiornika. Patrz odpowiedź nr 2. 

6. Dokonuje się zmiany zapisów PFU i obniża max. temp. ze 190 do 150oC. 

7. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU – na rynku jest wiele produktów tego typu. 

 

ZESTAW XIII 

1. Uprzejmie proszę o wskazanie co najmniej 3 producentów falowników o parametrach jak 
w PFU, bowiem  mimo doświadczenia ponad 5 letniego w branży nie udało nam się taki 
znaleźć. Żeby nie kwestionować przetargu o zawężanie konkurencyjności w związku z 
w/w przetargiem wnosimy jak wyżej. 

Odpowiedź: 

Dokonano zmian PFU w zakresie parametrów inwertera 2 kW dla budynków 

jednorodzinnych: 

Parametr Wartość 
Maksymalne napięcie wejściowe min 480 V DC 
Maksymalny prąd wejściowy min 9 A (dla technologii solaredge z optymalizatorami 8,5A) 
Napięcie startowe max 80 V DC 
Minimalne napięcie MPPT max 80 V DC 
Maksymalne napięcie MPPT min. 380 V DC 

https://rpo.slaskie.pl/dokument/ksiega_identyfikacji_wizualizacji
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Liczba układów MPPT co najmniej 1 
Moc znamionowa 2000-2200 W 
Parametry prądu, napięcia i 
częstotliwości strony AC 

zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD 

Współczynnik mocy min. 0,95 
THD max 3% 
Sprawność maksymalna min 96,5% 
Sprawność europejska min 96% 

Wymagane zabezpieczenia minimalne 

        ochrona przed odwrotną polaryzacją, 
        ochrona przed przepięciami, 
        ochrona przed zwarciem, 
        monitorowanie sieci, 
        monitorowanie rezystancji izolacji, 
        wykrywanie prądu resztkowego, 
        zabezpieczenie przed pracą wyspową, 
        zabezpieczenie nadprądowe strony AC. 

Rodzaj inwertera beztransformatorowy 
Stopień ochrony Min. IP65  
Emisja hałasu nie wyższy niż 35 dB 
Język komunikatów/wyświetlacza polski 
Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC  
 

2. W związku z niemożliwością znalezienia inwertera o wskazanych w PFU parametrach 
wnosimy o akceptację parametrów falownika 2 kW jak poniżej : 

 Maksymalne napięcie wejściowe : min 500V 
 Maksymalny prąd wejściowy : 11 A 
 Napięcie startowe :  80V 
 Min. Napiecie MPPT 70 V 
 Maksymalne napięcie MPPT: 450 V/360V znamionowo 
 Liczba MPPT:  1 MPPT 
 Moc Znamionowa: 2000W 
 Sprawność maksymalna: 97.3 
 Sprawność europejska: 96.7 
 Wyświetlacz : komunikacja  symbolami/ komunikacja na serwerze w j. polskim. 

Odpowiedź: 

Dokonano zmian PFU w zakresie parametrów inwertera 2 kW dla budynków 

jednorodzinnych: 

Parametr Wartość 
Maksymalne napięcie wejściowe min 480 V DC 
Maksymalny prąd wejściowy min 9 A (dla technologii solaredge z optymalizatorami 8,5A) 
Napięcie startowe max 80 V DC 
Minimalne napięcie MPPT max 80 V DC 
Maksymalne napięcie MPPT min. 380 V DC 
Liczba układów MPPT co najmniej 1 
Moc znamionowa 2000-2200 W 
Parametry prądu, napięcia i 
częstotliwości strony AC 

zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD 

Współczynnik mocy min. 0,95 
THD max 3% 
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Sprawność maksymalna min 96,5% 
Sprawność europejska min 96% 

Wymagane zabezpieczenia minimalne 

        ochrona przed odwrotną polaryzacją, 
        ochrona przed przepięciami, 
        ochrona przed zwarciem, 
        monitorowanie sieci, 
        monitorowanie rezystancji izolacji, 
        wykrywanie prądu resztkowego, 
        zabezpieczenie przed pracą wyspową, 
        zabezpieczenie nadprądowe strony AC. 

Rodzaj inwertera beztransformatorowy 
Stopień ochrony Min. IP65  
Emisja hałasu nie wyższy niż 35 dB 
Język komunikatów/wyświetlacza polski 
Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC  
 

ZESTAW XIV 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, i 8 ustawy Pzp (podstawy fakultatywne, wskazane 
przez Zamawiającego Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ) 

- mam zapytanie jakie dokumenty należy przedstawić dla tego wymogu? 

Odpowiedź: 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych 
warunków – tj.: dokumenty wskazane w ust. 3 Rozdziału V SIWZ: 

 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  
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ZESTAW XV 

1. Czy zamawiający zaakceptuje panele fotowoltaiczne o nominalnej temperaturze roboczej 
ogniwa NOCT 45,7°C +-2°C? W dokumentacji Zamawiający wymaga Normalna 
temperatura pracy ogniwa (NOCT) nie wyższe niż 44 °C.  

Odpowiedź: 

Dokonano zmiany zapisów PFU i usunięto ww. parametr. 

2. Prosimy o uściślenie lokalizacji paneli w instalacjach fotowoltaicznych domów 
jednorodzinnych. Dodatkowo prosimy o określenie rodzaju dachu oraz jego kąta 
nachylenia.  

Odpowiedź: 

Wszystkie informacje Zamawiający podał w załączniku nr 2 do PFU. Lokalizacji paneli 
(konkretne połacie czy elewacja) będą wynikać z projektu wykonanego przez Wykonawcę. 

 
3. Generator o mocy około 2kW skonstruowany z 8 sztuk paneli krzemowych o mocy 250 - 

270W i napięciu obwodu otwartego 37+/- 2V osiągnie w skrajnie korzystnych warunkach 
najwyżej 360V przy otwartym obwodzie, a zakres napięcia MPPT osiągnie najwyżej 300V 
w maksymalnym punkcie pracy. Bezzasadne jest więc wymaganie aby napięcie 
maksymalne wejścia DC inwertera wynosiło minimum 600V i maksymalne napięcie 
MPPT minimum 380V. 
Proszę o zmianę parametru.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje późniejsza rozbudowę do 10 paneli stąd parametr 480V. W PFU na 
stronie 22 omyłkowo podano maksymalne napięcie wejściowe inwertera równe 600 V, 
natomiast powinno być  480 V (tak jak na stronie 28 PFU). Dokonano zmiany PFU w tym 
zakresie i wymogi dla inwertera 2kw do budynków jednorodzinnych są następujące: 

Parametr Wartość 
Maksymalne napięcie wejściowe min 480 V DC 
Maksymalny prąd wejściowy min 9 A (dla technologii solaredge z optymalizatorami 8,5A) 
Napięcie startowe max 80 V DC 
Minimalne napięcie MPPT max 80 V DC 
Maksymalne napięcie MPPT min. 380 V DC 
Liczba układów MPPT co najmniej 1 
Moc znamionowa 2000-2200 W 
Parametry prądu, napięcia i 
częstotliwości strony AC 

zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD 

Współczynnik mocy min. 0,95 
THD max 3% 
Sprawność maksymalna min 96,5% 
Sprawność europejska min 96% 

Wymagane zabezpieczenia minimalne 

        ochrona przed odwrotną polaryzacją, 
        ochrona przed przepięciami, 
        ochrona przed zwarciem, 
        monitorowanie sieci, 
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        monitorowanie rezystancji izolacji, 
        wykrywanie prądu resztkowego, 
        zabezpieczenie przed pracą wyspową, 
        zabezpieczenie nadprądowe strony AC. 

Rodzaj inwertera beztransformatorowy 
Stopień ochrony Min. IP65  
Emisja hałasu nie wyższy niż 35 dB 
Język komunikatów/wyświetlacza polski 
Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC  
 
4. Proszę o informację jak należy wyliczyć podatek VAT. Zgodnie z ustawą o podatku VAT 

dla projektów jest inny podatek niż dla montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach 
prywatnych. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ: 
Realizacja zamówienia jest objęta następującymi stawkami podatku VAT:  

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  
Część nr 2: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 
w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 

 Budynków mieszkalnych – 8%.  

 
5. Proszę o informację po czyjej stronie jest dostarczenie tablic informacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Dostarczenie i montaż tablic leży po stronie Wykonawcy. 

 
6. Proszę o informację, czy na etapie składania ofert wymagane są karty katalogowe paneli 

oraz inwerterów? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
7. Proszę o wyjaśnienie jaki jest okres rękojmi? 
 
Odpowiedź: 
Wymagany termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Wymagany okres gwarancji na 
prace projektowe i wykonane roboty oraz na zainstalowane urządzenia został określony  w 
SIWZ (Rozdział III pkt 9 i 10). Natomiast w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w 
Formularzu oferty dłuższego okresu gwarancji na zainstalowane urządzenia okres rękojmi 
również ulegnie wydłużeniu.     
 
8. Proszę o informację czy jest możliwość cesji? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 13 wzoru umowy (część nr 1) oraz paragrafem 10 ust. 14 
wzoru umowy (część nr 2) - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób 
trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody 
Zamawiającego. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na cesję z umowy jako 
zabezpieczenie dla banku. 
 
 
ZESTAW XVI 

1. Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do PFU (Tabela 9 Minimalne parametry 
techniczne dotyczące inwerterów 2kW, pkt. 7.4.2 Systemy fotowoltaiczne w budynkach 
mieszkalnych): 

minimalnego MPPT, mam następujące pytanie:  
Czy muszą być spełnione wartości w/w parametrów przedstawione w PFU w przypadku 
zastosowania falownika i optymalizatorów mocy (np. SolarEdge), gdzie te parametry po 
prostu nie występują: 
o Napięcie startowe – brak w SolarEdge napięcia startowego na poziomie pojedynczego 
modułu wynosi 8V 
o Minimalne napięcie MPPT – brak w SolarEdge, każdy optimizer i zarazem panel 
posiada własny układ MPPT 
o Maksymalne napięcie MPPT – brak w SolarEdge, optymizery obniżają napięcie na 
poziomie pojedynczego modułu do wartości wymaganej przez inwerter. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ze względu na zakres przedsięwzięcia preferuje sprawdzoną, ogólnie dostępną 

i popularną technologię oraz wymaga spełnienia wszystkich parametrów określonych w PFU. 

Jednocześnie zmieniono parametry inwertera 2kW jak niżej w tabeli. 

Parametr Wartość 
Maksymalne napięcie wejściowe min 480 V DC 
Maksymalny prąd wejściowy min 9 A (dla technologii solaredge z optymalizatorami 8,5A) 
Napięcie startowe max 80 V DC 
Minimalne napięcie MPPT max 80 V DC 
Maksymalne napięcie MPPT min. 380 V DC 
Liczba układów MPPT co najmniej 1 
Moc znamionowa 2000-2200 W 
Parametry prądu, napięcia i 
częstotliwości strony AC 

zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD 

Współczynnik mocy min. 0,95 
THD max 3% 
Sprawność maksymalna min 96,5% 
Sprawność europejska min 96% 

Wymagane zabezpieczenia minimalne 

        ochrona przed odwrotną polaryzacją, 
        ochrona przed przepięciami, 
        ochrona przed zwarciem, 
        monitorowanie sieci, 
        monitorowanie rezystancji izolacji, 
        wykrywanie prądu resztkowego, 
        zabezpieczenie przed pracą wyspową, 
        zabezpieczenie nadprądowe strony AC. 
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Rodzaj inwertera beztransformatorowy 
Stopień ochrony Min. IP65  
Emisja hałasu nie wyższy niż 35 dB 
Język komunikatów/wyświetlacza polski 
Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC  
 
2. SMA Sunny Boy SB2,5 spełnia kryteria falownika z PFU oprócz jednego parametru: 
minimalnego napięcia MPPT (max 60V DC), ale to jest moim zdaniem błąd. Wartość tego 
parametru powinna wynosić minimum 160V DC! 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.    
 
3. Jak ma być spełniony warunek rozbudowy instalacji w przyszłości, skoro założyliście 
Państwo zastosowanie falownika z jednym MPPT? Powinno być wpisane minimum 2 MPPT, 
skoro chcecie rozbudować w przyszłości, nawet o takie same moduły (tylko gdzie znajdziecie 
takie same moduły za kilka lat?). Grozi to efektem ‘mismatchingu’ 
(http://pveducation.org/pvcdrom/modules/mismatch-effects-in-arrays). Jest sporo artykułów 
na ten temat i może to być przyczyną dużych strat w produkcji, a nawet przyczyną pożaru, 
poniżej kilka artykułów na ten temat: 
o http://www.mitpublications.org/yellow_images/1394699591_logo_4.pdf 
o http://www.schatzlab.org/docs/PVArrayMismatchLosses.pdf 
o Zasady wymiany modułu (tutaj ‘dołożenia’) na inny w tym samym łańcuchu 
http://www.recgroup.com/sites/default/files/documents/guide_to_best_practice_- 
_managing_mismatches_when_replacing_panels_eng.pdf 
o Większość producentów modułów PV nie pozwala montować w jednym łańcuchu różnych 
modułów PV  
o opracowanie SolarEdge na ten temat: 
http://www.solaredge.com/sites/default/files/se-problems-and-disadvantages-incurrent- 
residential-and-commercial-on-grid-pv-systems.pdf 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Rozbudowa instalacji nie stanowi przedmiotu 
niniejszego postępowania. Zamawiający wskazuje, iż liczba modułów MPPT wynosi co 
najmniej jeden, a więc jest świadom, iż możliwe są rozwiązania projektowe wykonawcy 
wymuszające zastosowanie inwertera z 2 i więcej modułami MPPT, jednakże będzie to 
efektem prac projektowych. 
 
4. Niemniej jednak specyfikacja nie wyklucza zastosowania falownika z większą ilością 
MPPT, ale nie wymusza tego jednak, a powinno to być wypisane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Rozbudowa instalacji nie stanowi przedmiotu 
niniejszego postępowania. Zamawiający wskazuje, iż liczba modułów MPPT wynosi co 
najmniej jeden, a więc jest świadom, iż możliwe są rozwiązania projektowe wykonawcy 
wymuszające zastosowanie inwertera z 2 i więcej modułami MPPT, jednakże będzie to 
efektem prac projektowych. 
 
5. Proszę o podanie przykładu co najmniej dwóch falowników, które spełniają minimalne 
parametry techniczne inwerterów z Tab.9. 
 
Odpowiedź: 
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Np. produkty: Zeverlution 2000s, Solis mini 2000, SolarEdge spełniają zapisy obecnego 
PFU. 
 

 

ZESTAW  XVII 

 

Odpowiedź: 

Np. produkty: Zeverlution 2000s , Solis mini 2000 , SolarEdge spełniają zapisy obecnego 

PFU. 

 

ZESTAW XVIII 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wyjaśnienie  parametrów inwertera podanych w 
przetargu 

Określone jest: 
- napięcie mini. DC 600V  
- zakres MPPT min 380V 
Jak się mają te parametry inwertera do instalacji 2KW przy zastosowaniu 8 paneli 
fotowoltaicznych i średnich napięciach 35V. 
Daje to przy połączeniu szeregowym nam napięcie 6*35V= 280V . Instalacja nie spełnia 
warunków inwertera lub raczej są błędne założenia inwertera do takiej instalacji. 
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii ponieważ nie ma na rynku inwertera spełniającego 
wymagania.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje późniejsza rozbudowę do 10 paneli stąd parametr 480V. W PFU na 
stronie 22 omyłkowo podano maksymalne napięcie wejściowe inwertera równe 600 V, 
natomiast powinno być  480 V (tak jak na stronie 28 PFU). Dokonano zmiany PFU w 
zakresie parametrów inwertera 2 kw. 
 
2. Zamawiający wymaga zastosowania rozłącznika prądu stałego ppoż. Czy 

akceptowalnym rozwiązaniem byłoby jeśli falownik będzie miał rozłącznik DC? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
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ZESTAW XIX 

1. W SIWZ jest napisane odnośnie doświadczenie że wykonawca powinien  wykazać : 
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 40 kompletnych 
instalacji fotowoltaicznych, 
oraz  
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o 
mocy co najmniej 20 kWp. 
  
Czy jeśli wykonawca wykaże 2 roboty w ilości 60 kompletnych instalacji  w tym 1 powyżej 20 
kW, to zamawiający uzna w/w warunek za spełnione? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdziału V ust. 2 SIWZ), zostanie 

wezwany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów  (aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów), a powołana komisja przetargowa dokona weryfikacji 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów czy potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Warunki, które postawił Zamawiający są 

bardzo jasno określone i proszę ich nie nadinterpretować. Zamawiający podkreśla, że 

przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 210 budynkach 

mieszkalnych – więc wymóg wykonania minimum 40 kompletnych instalacji fotowoltaicznych 

jest w pełni uzasadniony. 

 

 

ZESTAW XX 
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Odpowiedzi: 
 
1. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
 
 
 
ZESTAW XXI 
 
1. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału mają być rurociągi przewidziane do podpięcia 

górnej wężownicy zasobnika solarnego zasilanej z kotła na paliwo stałe? Czy może to 
być rura wykonana z PP zbrojona włóknem szklanym? 

 
Odpowiedź: 
Doboru materiału dokona projektant w czasie wizji lokalnej – materiał należy dobrać zgodnie 

z normami i obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Ze względu na 

wytrzymałość termiczną PP ok. 80o C materiał ten nie powinien być stosowany dla tej 

instalacji. 

 
2. Prosimy o odpowiedź czy do połączeń instalacji ciepłej wody można używać kształtek 

ocynkowanych? 
 
Odpowiedź: 
Doboru materiału dokona projektant w czasie wizji lokalnej – materiał należy dobrać zgodnie 
z normami i obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Zamawiający przewiduje 
zastosowanie PP po stronie cwu i połączenia z jednego materiału. 
 
3. Prosimy o odpowiedź czy na przyłączu wody zimnej do budynku każdy Beneficjent ma 

mieć zabudowany reduktor ciśnienia i jego dostawa i montaż jest w zakresie robót 
Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Tak dla instalacji solarnej. 
 
4. Prosimy o odpowiedź jaką przyjąć dopuszczalną odległość baterii kolektorów 

słonecznych od zasobnika solarnego w przypadku montażu wolnostojącego instalacji? 
 
Odpowiedź: 
Odległość będzie wynikać z projektu wykonanego przez projektanta. 
 
5. Prosimy o odpowiedź czy instalacje solarne lub fotowoltaiczne można montować na 

budynkach gospodarczych wolnostojących?  
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Jakkolwiek nie jest to 
przewidziane gdyż każdy z uczestników oświadczył, iż „dysponuje wolną powierzchnią ok. 
10m2 na dachu lub na powierzchni elewacji o ekspozycji południowej +/- 45 st., na cele 
realizacji Projektu”.  
Kolektory słoneczne / panele fotowoltaiczne usytuowane będą na dachach budynków 

mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza 

się przypadki zlokalizowania kolektorów słonecznych / paneli fotowoltaicznych na tarasach i 
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balkonach. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania zestawu w żadnej z ww. lokalizacji 

można rozważyć instalacje na gruncie lub budynku gospodarczym. 

 
6. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza montaż baterii kolektorów 

słonecznych na podkonstrukcjach wykonanych wcześniej przez i na koszt Beneficjenta? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje takich sytuacji. Konstrukcję projektuje i wykonuje Wykonawca. 
 
 
7. Jeśli Zamawiający dopuszcza montaż kolektorów słonecznych na podkonstrukcjach 

wykonanych przez Beneficjentów to w czyim zakresie jest sprawdzenie nośności takiej 
konstrukcji przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach? 

 
Odpowiedź: 
 
Patrz odp. 6 Zestaw XXI. 
 
8. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika solarnego na 

podmurówkach wykonanych wcześniej przez i na koszt Beneficjenta?  
 
Odpowiedź: 
Zakres prac jakie ma do wykonania Wykonawca oraz stan przekazywanego do prac 
pomieszczenia określa PFU. 
 
9. Prosimy o odpowiedź czy w pomieszczeniu gdzie będzie zabudowany zasobnik solarny 

jest wymagana kratka ściekowa? Często w domach jednorodzinnych nie ma takowej w 
kotłowni czy innych pomieszczeniach, w których można by zabudować zasobnik solarny.  

 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
10. W przypadku konieczności przeróbki dachu (montaż dodatkowych krokwi, montaż łat) 

aby była możliwość wykonania na nim montażu instalacji solarnej w czyim będzie to 
zakresie – Beneficjenta czy Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
Wzmocnienie konstrukcji dachu nie zostało opisane w PFU jako element po stronie 
Wykonawcy i nie stanowi integralnej części zestawu solarnego. 
 
11. Jeśli przeróbki dachu (montaż dodatkowych krokwi, montaż łat) będą po stronie 

Wykonawcy to prosimy o informację ile będzie takich budynków? 
 

Odpowiedź: 
Patrz odp. 10 Zestaw XXI. 
 
12. W przypadku kilku odrębnych punktów poboru ciepłej wody na budynku (np. każda 

kondygnacja budynku zasilana osobno), do którego punktu ma wykonać Wykonawca 
włączenie? 

 
Odpowiedź: 
Do punktu wskazanego przez uczestnika projektu podczas wizji lokalnej wykonywanej przez 
projektanta wykonawcy w celu sporządzenia projektu. 
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13. Czy instalacje solarne lub fotowoltaiczne można montować na dachach pokrytych 

eternitem? 
 
Odpowiedź: 
Nie. W takich przypadkach należy montować instalacje na elewacji, balkonie, tarasie lub 

ostatecznie gruncie / budynku gospodarczym. Możliwym jest, iż podczas wizji lokalnej z 

projektantem uczestnik zobowiąże się na własny koszt dokonać wymiany pokrycia w miejscu 

montażu paneli tak by prace nie przebiegały w eternicie – jeśli nie życzy sobie paneli na 

elewacji/gruncie. Nie przewiduje się wykonywania prac budowlanych związanych z 

usuwaniem eternitu. 

14. Czy instalacje solarne można montować na dachach pokrytych dachówkami 
cementowymi? Często podczas montażu takowe dachówki ulegają uszkodzeniu. 

 
Odpowiedź: 
Tak. Przypominamy, iż wykonawca ma zapewnić roboty odtworzeniowe przy przejściach 
przez przegrody i montażu instalacji na obiekcie. 
 
15. Czy instalacje solarne można montować na dachach pokrytych starą onduliną? Często 

podczas montażu takowe pokrycie dachu ulega uszkodzeniu. 
 
Odpowiedź: 
Tak. Przypominamy, iż Wykonawca ma zapewnić roboty odtworzeniowe przy przejściach 
przez przegrody i montażu instalacji na obiekcie. 
 
16. Czy do Programu zostały zakwalifikowane budynki Beneficjentów, które na dzień 

montażu instalacji solarnej nie będą jeszcze zamieszkałe lub użytkowane? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
17. Czy powierzchnia użytkowa obiektów (budynków mieszkalnych), dla których należy 

wykonać instalacje kolektorów słonecznych lub fotowoltaiczne przekracza 300m2. Jeśli 
tak to ile jest takich obiektów? 

 
Odpowiedź: 
Dla instalacji solarnych nie występują wg wiedzy Zamawiającego. Dla instalacji 
fotowoltaicznych są to natomiast 3 budynki. 
Jednakże w ofercie (w celu porównania złożonych ofert) należy zastosować stawkę podatku 

VAT określoną w SIWZ i wzorze umowy, tj.: 

Część nr 1: 

a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%,  

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  
Część nr 2: 

a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % 

b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 
w danym typie instalacji: 

 Urzędu Miasta – 23% 

 Oczyszczalni Ścieków – 23% 
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 Budynków mieszkalnych – 8%.  

 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – vide § 17 ust. 2 

pkt 8 wzoru umowy. 

 
18. Czy w zakresie budynków zakwalifikowanych do projektu znajdują się budynki będące 

pod ochroną lub stojące w strefie konserwatora zabytków? Jeśli tak to ile jest takich 
budynków? 

 
Odpowiedź: 
W zakresie budynków zakwalifikowanych do projektu nie znajdują się budynki będące pod 
ochroną lub stojące w strefie konserwatora zabytków. 
 
19. Z jakich rur należy wykonać połączenie zasobnika z instalacją ciepłej wody użytkowej, 

instalacją zimnej wody, istniejącym źródłem ciepła? 
 
Odpowiedź: 
Doboru materiału dokona projektant w czasie wizji lokalnej – materiał należy dobrać zgodnie 
z normami i obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną oraz zapisami PFU. 
 
20. Zgodnie z zapisami SIWZ, PFU i Umowy gwarancja Wykonawcy obejmuje wpływ 

czynników zewnętrznych (mrozy, silne nasłonecznienie, zaniki napięcia) oraz osób 
trzecich na instalację. Wykonawca nie może nakazać użytkownikowi instalacji 
korzystania z zgromadzonej ciepłej wody w zasobniku. Z doświadczenia z podobnych 
inwestycji wiemy, że w wielu przypadkach uszkodzeń instalacji z powodu przegrzania 
przyczyną awarii jest niedostateczny rozbiór c.w.u. W naszej ocenie przywołane przez 
Zmawiającego sytuacje są nie zależne od Wykonawcy, w związku z czym prosimy o 
zmianę zapisów SIWZ, PFU i Umowy oraz zwolnienie Wykonawcy z obowiązku 
świadczenia gwarancji z przyczyn od niego nie zależnych. Wnioskujemy aby kwestie te 
nie były objęte gwarancję Wykonawcy a ubezpieczeniem instalacji przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU, SIWZ i wzoru umowy w tym zakresie. 
Zamawiający zwalnia Wykonawcę z ryzyka związanego z zanikami napięcia. Instalacja 
powinna być zabezpieczona przez producenta/wykonawcę przed przegrzewem. Jeżeli 
wystąpi zdarzenie braku napięcia i jednocześnie przegrzewu instalacji będącego skutkiem 
braku napięcia nie jest to podstawa do roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik winien 
stosować się do zapisów instrukcji i stosować odpowiednie programy typu „urlop”. Jeżeli 
wina leży po stronie użytkownika (co Wykonawca powinien udowodnić np. logami ze 
sterownika) Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności. 
 
21. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji wsporczych pod kolektory słoneczne 

z materiałów innych niż aluminium czy stal nierdzewna, np. ze stali ocynkowanej lub 
malowanej, np. gdyby okazało się, że ze względów montażowych (konstrukcyjnych) nie 
można zastosować konstrukcji systemowej producenta kolektorów i trzeba by wykonać 
specjalną konstrukcję w celu montażu kolektorów? 

 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
22. Prosimy o informację po czyjej stronie Wykonawcy czy właściciela budynku prywatnego 

jest przygotowanie terenu pod kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne w 
przypadku, kiedy urządzenia będą montowane na gruncie? 
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Odpowiedź: 
Po stronie wykonawcy. Uczestnik zapewnia powierzchnię oczyszczoną z większej 
roślinności i ewentualnego gruzu czy odpadów. 
 
 
23. Prosimy o informację po czyjej stronie Wykonawcy czy właściciela budynku prywatnego 

jest wykonanie fundamentów pod konstrukcję pod kolektory słoneczne lub panele 
fotowoltaiczne w przypadku, kiedy urządzenia będą montowane na gruncie? 

 
Odpowiedź: 
Po stronie wykonawcy, projektuje je projektant Wykonawcy po uzgodnieniu lokalizacji z 
uczestnikiem. 
 
24. W związku z zapisami w PFU dotyczącymi wykonania podłączenia górnej wężownicy 

zasobnika solarnego do kotła c.o. prosimy o potwierdzenie, że po stronie właściciela 
budynku poza zakupem i dostawą pompy ładującej należy również zakup i dostaw dwóch 
zaworów kulowych odcinających, zaworu zwrotnego, filtra oraz sterownika pompy 
ładującej. 

 
Odpowiedź: 
Po stronie Wykonawcy leży usługa montażu oraz niezbędne materiały oprócz: pompy i 
sterownika zależnego od istniejącego źródła ciepła. Sterownik wraz z pompą zapewnia 
uczestnik. Zawór zwrotny, zawory kulowe, filtr zapewnia wykonawca. 
 
25. W związku z zapisami w PFU informującymi, że zakup i dostawa pompy obiegowej 

ładującej górną wężownicę (wraz z elementami dodatkowymi wymienionymi w pytaniu 
24) oraz grzałki elektrycznej pozostaje w gestii właściciela budynku prosimy o 
potwierdzenie, że gwarancja na zakupione i dostarczone przez właściciela budynku 
elementy układu nie podlega gwarancji wykonawcy 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza ww. stan. 
 
26. Prosimy o informację czy dla każdego Beneficjenta należy wykonywać odrębny projekt 

konstrukcji wsporczej kolektorów słonecznych? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
27. Prosimy o informację czy dla każdego Beneficjenta należy wykonywać odrębny projekt 

elektryczny zabezpieczenia instalacji solarnej? 
 

Odpowiedź: 
Tak. 
 
28. Prosimy o informację czy w przypadku wykorzystania nieczynnego przewodu 

wentylacyjnego wykonawca musi każdorazowo dostarczać opinię kominiarską? 
 

Odpowiedź: 
Tak, na własny koszt.  
 
29. Prosimy o informację czy grupa pompowa musi być zintegrowana z sterownikiem 

solarnym czy mogą to być dwa odrębne urządzenia? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU – grupa zintegrowana. 
 
30. Prosimy o informację kto wykonuje i dostarcza na budowę tabliczki informacyjne – 

Zamawiający czy Wykonawca? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca. 
 
31. Prosimy o informację ile razy w ciągu 5 lat udzielonej gwarancji podczas ewentualnych 

czynności serwisowych wykonawca ma wymienić glikol u Beneficjenta? 
 
Odpowiedź: 

Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje Wykonawca 

(zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiający wymaga co najmniej jednokrotnej 

wymiany płynu solarnego w piątym roku eksploatacji (zgodnie z umową). 

 
32. W formularzu oferty w punkcie 19 jest zapis dotyczący konieczności podania zakresu 

zamówienia, które chcemy zlecić podwykonawcy. Czy jeśli wykonawca nie polega na 
zasobach podmiotów trzecich, a w trakcie wykonywania robót będzie chciał skorzystać z 
podwykonawców, których obecnie nie jest w stanie określić, to czy Zamawiający dopuści 
wypełnienie tylko części/zakresu zamówienia, które wykonawca przewiduje powierzyć 
podwykonawcy bez podawania jego nazwy? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 36b ust. 1 ustawy Pzp powinnością 
Zamawiającego pozostaje w każdym przypadku żądanie wskazania przez wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i 
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
Art. 36b ust. 1 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 14 ust. 2 umowy - w trakcie realizacji 
umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy 
bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie (wg zasad 
zawartych w § 17 umowy).  
 
33. Analizując zapisy SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do osób wymaganych 

przez Zamawiającego w celu spełnienia warunku zdolności zawodowej, nie ma wymogu 
aby podstawą do dysponowania tymi osobami była tylko i wyłącznie umowa o pracę i 
dopuszczone są inne formy np. umowa zlecenie, umowa o dzieło. 
 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający potwierdza, że w stosunku do osób wymaganych w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu - zdolności zawodowej, aby podstawą dysponowania tymi 
osobami były: umowa o pracę lub inne formy dysponowania jak np.: umowa zlecenie, umowa 
o dzieło. 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2836%28b%29%29ust%281%29
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34. Prosimy o potwierdzenie czy membrana naczynia solarnego musi mieć minimalną 
chwilową temperaturę pracy w wysokości 130oC? Czy można zastosować naczynia z 
temperaturą szczytową mniejszą a mianowicie w wysokości 120oC? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiający wyraża zgodę 
na obniżenie parametru do 120oC. 
 
35. Czy w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim Zamawiający 

dopuści posadowienie tych paneli na systemowych konstrukcjach wsporczych nie 
ingerujących w poszycie dachowe tzw. konstrukcjach bezinwazyjnych (układanych na 
powierzchni dachu wraz z odpowiednim balastem)? 

 
Odpowiedź: 
Nie. Konstrukcja ma być mocowana do konstrukcji dachu. 
 
36. Czy pod pojęciem zbiornik na c.w.u. wraz z grzałką (dla instalacji fotowoltaicznej) należy 

rozumieć że może to być oferowany przez wielu producentów tzw. elektryczny 
podgrzewacza wody wyposażony w grzałkę i anodę)? 

 
Odpowiedź: 
Tak, może to być elektryczny podgrzewacz spełniający wszystkie parametry określone w 
PFU. 
 

ZESTAW XXII 

1. Proszę o wyjaśnienie Temperaturowego współczynnik mocy, Zamawiający wymaga: „nie 
niższy niż -0,42%/°C”. Prawidłowym powinien być zapis „nie gorszy niż 0,42%/°C”. 
Współczynnik temperaturowy im bliżej zera tym lepiej ponieważ oznacza, że z każdym 
wzrostem temperatury o 1 stopień – wartość spadku mocy jest mniejsza o daną ilość.  
Na ten moment Zamawiający wymaga ewidentnie gorszego parametru. Proszę o zmianę 
zapisu.  

  
Odpowiedź: 
Zapis brzmi „nie niższy niż -0,42%/°C”. Czyli każda wartość wyższa niż -0,42% na 1 st. C 
jest korzystna. Wartość -0,30% czyli spadku o 0,30%/1st C będzie spełniać parametr, 
wartość -0,45% nie będzie. Moc spada stąd znak minus przy wartości. 
 
2. Zamawiający wymaga parametru dla modułu: Normalna temperatura pracy ogniwa 

(NOCT)   nie wyższa niż 44°C. Standardowo w  modułach PV mamy temperaturę pracy 
w zakresie - 40°C to + 85°C. Nie rozumiem co oznacza zapis „nie wyższa niż 
44°C”, moduły przy normalnej pracy standardowo rozgrzewają się do temp. 60 – 70 st. C. 

Proszę o wyjaśnienie. Co Zamawiający rozumie przez parametr Normalna temperatura pracy 
ogniwa (NOCT)   nie wyższa niż 44°C. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany PFU i usunięto ww. parametr. 
 
3. Zamawiający wymaga: „Liczba diod w ogniwie - Min. 3”. W pojedynczym ogniwie nie ma  

żadnych diod, diody są w skrzynce modułu PV i faktycznie jest ich 3 sztuki.  
Proszę o zmianę zapisu.  
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
 
 
4. Czy na etapie składania ofert należy dołączyć do oferty karty katalogowe urządzeń? Jeśli 

tak to jakich?  
 

Odpowiedź: 
Nie. Patrz  PFU – pkt 7.4.6 i 7.4.7. 

5. Jak Zamawiający zamierza sprawdzić czy dana firma oferuję urządzenia spełniające 
wymagania dokumentacji przetargowej? 

 
Odpowiedź: 
W Formularzu oferty – Wykonawca zobowiązany jest podać markę / typ / model oferowanych 
kolektorów słonecznych i zasobników c.w.u. (w przypadku Części nr 1) oraz markę / typ / 
model oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwertera (w przypadku Części nr 2). 
Zamawiający przypomina, iż zamówienie realizowane jest metodą zaprojektuj i wybuduj, 
więc szczegółowe kwestie wyjdą na etapie prac projektowych. Patrz również odpowiedź na 
pytanie 4 powyżej.  
 
6. Czy można składać oferty częściowe? 
 
Odpowiedź: 
Tak zgodnie z SIWZ. 
 
7. Jaki należy zastosować podatek VAT dla dokumentacji projektowej? 
 
Odpowiedź: 
Patrz ROZDZIAŁ XV SIWZ: 
Realizacja zamówienia jest objęta następującymi stawkami podatku VAT:  
Część nr 1:  
a) prace projektowe instalacji kolektorów słonecznych: 23%, (…). 

Część nr 2:  
a) prace projektowe instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych w danym typie instalacji: 
Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków, Budynków mieszkalnych – 23 % (…). 
 
8. Jaki należy zastosować podatek VAT dla wykonania robót budowlanych? 
 
Odpowiedź: 
Patrz ROZDZIAŁ XV SIWZ: 
Realizacja zamówienia jest objęta następującymi stawkami podatku VAT:  
Część nr 1:  
(…) 
b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych w 
budynkach mieszkalnych: 8 %,  
Część nr 2:  
(…) 
b) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 
w danym typie instalacji:  

Urzędu Miasta – 23%  

Oczyszczalni Ścieków – 23%  

Budynków mieszkalnych – 8%.  
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9. Czy jest możliwe aby zastosować inwerter, który będzie miał w sobie funkcje jaką będzie 
pełnić regulator grzałki oraz układ kontrolno-pomiarowy. 

 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
10. Zwracam się z prośbą o zmianę napięcia dla instalacji 2 kW do 500V. Na ten moment, 

nie jest możliwe dobranie falowników z tak dużym napięciem do instalacji 2 kW.  
 
Odpowiedź: 
Dokonano zmiany PFU i maksymalne napięcie wejściowe wynosi nie mniej niż 480V. 
 
11. Proszę o zmianę  poziom hałasu dla inwerterów o mocy 25 kW. W wymaganiu jest 

<35dB, a wszystkie duże falowniki mają ponad 52 dB. Proszę o zmianę zapisu poziomu 
hałasu dla inwerterów o mocy 25kW na nie mniej niż <52dB.  

 
Odpowiedź: 
Tabela 9 PFU dla inwertera 25kW podaje tę wartość jako poniżej 55dB.  
 
 
 
 
ZESTAW XXIII 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Zamawiający przewiduje późniejsza rozbudowę do 10 paneli 

stąd parametr 480V. W PFU na stronie 22 omyłkowo podano maksymale napięcie wejściowe 

inwertera równe 600 V, natomiast powinno być  480 V (tak jak na stronie 28 PFU). Dokonano zmiany 

PFU w tym zakresie i wymogi dla inwertera 2kw do budynków jednorodzinnych są następujące: 

Parametr Wartość 
Maksymalne napięcie wejściowe min 480 V DC 
Maksymalny prąd wejściowy min 9 A (dla technologii solaredge z optymalizatorami 8,5A) 
Napięcie startowe max 80 V DC 
Minimalne napięcie MPPT max 80 V DC 
Maksymalne napięcie MPPT min. 380 V DC 
Liczba układów MPPT co najmniej 1 
Moc znamionowa 2000-2200 W 
Parametry prądu, napięcia i 
częstotliwości strony AC 

zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD 

Współczynnik mocy min. 0,95 
THD max 3% 
Sprawność maksymalna min 96,5% 
Sprawność europejska min 96% 

Wymagane zabezpieczenia minimalne 

        ochrona przed odwrotną polaryzacją, 
        ochrona przed przepięciami, 
        ochrona przed zwarciem, 
        monitorowanie sieci, 
        monitorowanie rezystancji izolacji, 
        wykrywanie prądu resztkowego, 
        zabezpieczenie przed pracą wyspową, 
        zabezpieczenie nadprądowe strony AC. 

Rodzaj inwertera beztransformatorowy 
Stopień ochrony Min. IP65  
Emisja hałasu nie wyższy niż 35 dB 
Język komunikatów/wyświetlacza polski 
Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC  
 

 

 
ZESTAW XXIV 
W sposób jasny sprecyzowali Państwo wymagania odnośnie inwerterów fotowoltaicznych a 
opisane Przez Państwa wymagania  nie zaburzają zasady konkurencyjności ponieważ wielu 
producentów wpisuje się w te wymagania. Niemniej jednak prosimy o doprecyzowanie i 
wyjaśnienie następujących kwestii: 
1. W dokumencie PFU w punkcie 7.4.2 e ) określili Państwo wymaganie dla inwertera 
fotowoltaicznego 2kW "Maksymalne napięcie wejściowe min  600V " a w punkcie 7.4.4 e) dla 
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tego samego inwertera 2kW wszystkie parametry identycznie jak w pozycji w punkcie 7.4.2 
e) ale "Maksymalne napięcie wejściowe min  480V." 
Jako że przewidują Państwo instalacje nie przekraczającą 2kWp wydaje się być słuszny 
dobór inwertera o Maksymalnym napięciu wejściowe min 480V ponieważ  system i tak nigdy 
nie przekroczy takiej wartości napięcia DC a oczekiwanie min 600V nie było by ani 
technicznie ani ekonomicznie uzasadnione. 
Proszę wobec powyższej  informacji o odpowiedź czy dla obu przypadków należy przyjąć 
Maksymalnym napięciu wejściowe  min 480V czy w jednym przypadku 600V a w 
drugim  480V i z czego wynika różnica? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający skorygował PFU, prawidłowy parametr dlka inwertera 2kW wynosi 480V. 
 
2. W dokumencie PFU w punkcie 7.4.3 e ) określili Państwo wymaganie dla inwertera 
fotowoltaicznego 25kW "Liczba układów MPPT co najmniej 4 "  . Prosimy o doprecyzowanie 
czy inwerter ma posiadać 4 niezależnie działające MPPT ( nie występują na rynku takie 
inwertery) , czy też jeden  MPPT ma mieć minimum 4 oddzielne wejścia - takie rozwiązanie 
jest powszechnie dostępne. W sytuacji kiedy Państwa instalacja opisana w punkcie 7.4.3 
zbudowana jest z wszystkich  paneli ukierunkowanych i ustawionych pod jednym kontem 
nachylenia i w jednym kierunku świata 1MPPT posiadający minimum 4 wejścia będzie 
rozwiązaniem optymalnym. 
 
 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkiem nr 2 w PFU, inwerter ma umożliwiać podpięcie 4 ciągów ogniw. Jeżeli 
inwerter z 4 wejściami do 1 MPPT będzie poprawnie funkcjonował w takim zestawieniu, 
spełnia założenia PFU. 
 
3. W dokumencie PFU w punkcie 7.4.2 b ) określili Państwo wymaganie dla paneli 
fotowoltaicznych w zrozumiały i taki sposób że nie zaburza to zasady konkurencyjności 
ponieważ wielu producentów wpisuje się w te wymagania. Niemniej jednak prosimy o 
doprecyzowanie punktu: 
Dopuszczalne obciążenie śniegiem i wiatrem min. 5400Pa. 
Chcemy zwrócić uwagę na fakt,  że o ile przy obciążeniu na śnieg taki parametr jest jak 
najbardziej wskazany o tyle przy obciążeniu na wiatr prędkość wiatru wichury określa się na 
120km/h co odpowiada równoważności ~ 676Pa i ogólnie przyjęte standardy europejskie 
wymagają od paneli fotowoltaicznych obciążenia na wiatr na poziomie 2400Pa . Wymaganie 
5400Pa dla wiatru takie jak dla śniegu   nie jest w związku z powyższym uzasadnione i może 
niepotrzebnie wpłynąć na koszty jakie poniosą odbiorcy końcowi. 
W związku z powyższym proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie 
paneli spełniających standard 5400Pa dla śniegu i 2400Pa dla wiatru. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 
 
 
Załącznik: 

- Zmieniony Program Funkcjonalno-Użytkowego; 
- Ujednolicony Załącznik nr 4a Wzór umowy (po zmianie SIWZ); 
- Ujednolicony Załącznik nr 4b Wzór umowy (po zmianie SIWZ). 
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Rozdzielnik: 

- Wykonawcy zadający pytania, 
- strona internetowa: http://www.bip.kalety.pl/ 
- aa. 
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