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Miedźno, dnia 5.02.2020r. 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                                 Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
 
 
nr sprawy RR.271.2.2.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Instalacja ogniw 

fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno  w 
systemie zaprojektuj i wybuduj” 

 
 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zapytania 
od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
 
Pytanie 1 
W związku z ogłoszenie przetargu w formie zaprojektuj i wybuduj, to na wykonawcy spoczywa 
obowiązek poprawnego zaprojektowania instalacji w związku z tym prosimy o potwierdzenie że 
parametrem decydującym o równoważności oferty dla optymalizatorów mocy jest parametr nominalnej 
mocy wejściowej na poziomie 300Wp lub lepszej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że parametrem decydującym o równoważności dla optymalizatorów mocy jest 
parametr nominalnej mocy wejściowej na poziomie 300 Wp lub lepszej. Pozostałe parametry  należy 
dobrać  przy uwzględnieniu parametrów inwerterów i modułów jakie Wykonawca zaoferuje 
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
Pytanie 2 
W związku z wielkością instalacji na „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach” oraz montażem 
optymalizatorów mocy prosimy o dopuszczenie falownika o mocy 25kW z 1 MPPT. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Programu funkcjonalno-
użytkowego. 
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Pytanie 3 
Czy można stosować panele fotowoltaiczne w technologii half-cut ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Programu funkcjonalno-
użytkowego. 

 
Pytanie 4 
Czy można stosować inne ilości paneli fotowoltaicznych przy zachowaniu bez zmian łącznej mocy 
poszczególnych instalacji obiektach ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że moc pojedynczego modułu będzie nie mniejsza niż 300 
Wp oraz będzie zachowana minimalna moc poszczególnych instalacji. 
 
Pytanie 5 
Czy instalacje będą pracowały tylko na potrzeby własne obiektów czy mają też być podłączone do 
lokalnej sieci energetycznej (lokalny OSD) ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Instalacje będą pracowały zgodnie z opisem w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Pytanie 6 
W związku z tym, że tylko jeden producent paneli fotowoltaicznych na polskim rynku spełnia wymagania 
odnośnie parametru dotyczącego ssania wiatru na poziomie minimum 3100 Pa, prosimy 
o dopuszczenie paneli fotowoltaicznych o wartości tego parametru na poziomie 2400 Pa (które posiada 
99% produktów na rynku), a pozwoli to uniknięcie zarzutu o ograniczeniu konkurencyjności ze strony 
zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Szczegółowe parametry zostały opisane w PFU. Z informacji 
przekazanych przez autora PFU wynika,  że istnieją na rynku urządzenia różnych producentów 
spełniające wymagania PFU. 
 
Pytanie 7 
W związku z tym, że inwestycja jest realizowana w formacie zaprojektuj i wybuduj i to do projektanta 
należy odpowiednie dobranie i najefektywniejsze zlokalizowanie (zapisy SIWZ) paneli fotowoltaicznych 
na dachach obiektów prosimy o usunięcie z wymaganych parametrów dla paneli takich jak: wysokość, 
szerokość, grubość i waga paneli fotowoltaicznych gdyż parametry te nie mają wpływu na prawidłową 
pracę instalacji fotowoltaicznej, a mogą powodować ograniczenia przy projektowaniu i montażu 
instalacji. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający sprecyzował wymagania w zakresie minimalnych parametrów oferowanych modułów 
fotowoltaicznych biorąc pod uwagę wskaźniki końcowe jakie zobowiązany jest osiągnąć, tym samym 
nie wyraża zgody na zmiany parametrów podanych w przedmiotowym dokumencie.  
 
Pytanie 8 
Czy obiekty podlegające zamówieniu są wpisane w Rejestr Zabytków? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Obiekty nie są zabytkami 
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Pytanie 9 
Czy budynki posiadają moc przyłączeniową potrzebną do przyłączenia  instalacji fotowoltaicznej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Aktualnie na obiektach jest : 

Lp. Nazwa  Nr licznika Moc przyłączeniowa [kW] 

1 
Budynek Szkoły , 

Szkolna 1 
71297168 32 

2 
Budynek po byłym 

Gimnazjum, 
Szkolna 1 

71297228 32 

3 
Budynek Przed-

szkola, Szkolna 1 
71297206 32 

4 
Budynek Szkoły, 

Szkolna 6 
11549825 21 

5 
Budynek Przed-

szkola, Szkolna 6 
71173488 96 

6 
Urząd Gminy w 

Miedźnie, Ułańska 
25 

95949084 33 

7 
Hala Sportowa, 

Ostrowy nad 
Okszą, Szkolna 6 

11549819 33 

8 
Zaplecze Szatni 
Miedźno (Orlik) 

62875077 32 

 
Pytanie 10 
Prosimy o zmianę parametrów paneli fotowoltaicznych, inwerterów , konstrukcji. Przedstawione 
parametry modułów fotowoltaicznych ograniczają konkurencyjność np. 
a. minimalny wymiar ogniwa z dokładnością +/- 1 mm, 
b. zakresy napięć oraz prądu. 
c. obciążenie statyczne 6000 Pa 
d. maksymalne wiary modułu. 
e. maksymalna waga 
Przetarg jest w formie zaprojektuj i wybuduj. Jaki jest cel tak szczegółowego przedstawiania parametrów 
paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji optymalizerów mocy? 
Przedstawione optymalizatory oraz opis wskazują na konkretnego producenta. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Szczegółowe parametry zostały podane w PFU. Z informacji 
przekazanych przez autora PFU wynika,  że istnieją na rynku urządzenia różnych producentów 
spełniające wymagania PFU. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej po wykonaniu kolejnych etapów prac? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie  przewiduje płatności częściowych. 
 
Pytanie 11 – treść pytania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
ad.1 
Obiekty nie są zabytkami. 
 
ad.2 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem ze moc pojedynczego moduły będzie nie mniejsza niż  300 
Wp oraz będzie zachowana, minimalna moc poszczególnych instalacji. 
 
ad.3 
Zamawiający wymaga: w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom przez Zamawiającego złożenia oświadczenia, że oferowane usługi, roboty budowlane 
oraz urządzenia  odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - z wykorzystaniem 
wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia złożyć wymagane w Programie 
Funkcjonalno-użytkowym dokumenty. 
 
ad.4 
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady zobowiązany jest zapewnić 
serwis urządzeń. 
 
ad.5 
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymaga uziemienia instalacji PV zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
ad.6 
Dopuszczalnym jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia przed terminem 30.10.2020 r. 
 
ad.7 
Na wszystkich budynkach na których mają być wykonane instalacje fotowoltaiczne istnieją instalacje 
odgromowe. 
Wykonawca może także dokonać wizji lokalnej na przedmiotowych obiektach. 
 
ad.8 
Instalacje winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym nowelizacją ustawy 
o odnawialnych źródłach energii wprowadzającą obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej instalacji PV o mocy pow. 6,5 kWp. 
 
ad.9 
Zamawiający potwierdza, że parametrem decydującym o równoważności dla optymalizatorów mocy jest 
parametr nominalnej mocy wejściowej na poziomie 300 Wp lub lepszej. Optymalizatory należy 
dobrać  przy uwzględnieniu parametrów inwerterów i modułów jakie Wykonawca zaoferuje 
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
ad.10 
Zbiorniki mają posiadać instalacje zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.6.1.  
 
ad.11 
Podane parametry dotyczą wymaganego zakresu w formie tzw. Widełek. 
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Pytanie 12 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 
3.1.) posiada doświadczenie, tj.  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  co najmniej dwie roboty 
budowlane (zamówienia - umowy) polegające na montażu instalacji  fotowoltaicznych w tym co 
najmniej jedną robotę budowlaną (zamówienie-umowę) obejmującą montaż instalacji 
fotowoltaicznych  o mocy co najmniej 15 kWp, 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy mogą wykazać się powyższym doświadczeniem także 
wówczas jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy mogą wykazać się powyższym doświadczeniem także 
wówczas jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem. 
Zamawiający informuje, że wprowadzi modyfikację  pkt 5.2 ppkt 3.1 SIWZ oraz w treści ogłoszenia 
o zamówieniu.  

 
Pytanie 13 
 
Czy Zamawiający wymaga wskazania w dokumentach (dodatek nr 1 ,2 ,3 do SIWZ) nazwy firmy 
Podwykonawcy (Podwykonawca  nie jest formą , na której zasobach polega Wykonawca), jeżeli na 
etapie składania ofert nie jest znany Podwykonawca? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga   wskazania w dokumentach (dodatek nr 1 ,2 ,3 do SIWZ) nazwy- firmy 
Podwykonawców nie będących podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli  na etapie składania ofert nie są znane. 
Zgodnie z pkt 7.4 SIWZ, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy  albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 
 
 
Pytanie 14 
 
W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu: Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj, prosimy o informację: czy 
dopuszczą Państwo fakturowanie częściowe. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie  przewiduje płatności częściowych. 
  
 
 
Załączniki: 
nr 1 – treść pytania nr 11 
 
 

W imieniu Zamawiającego   
        (-) Piotr Derejczyk 
     Wójt Gminy Miedźno 


