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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla 

budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29” 
 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANY SIWZ 

 

 

 

 

 
W dniach 17 – 19.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zamówienia 

publicznego pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego 

w Opolu przy ul. 1 Maja 29” 
Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

Pytanie nr 1  

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Typ modułów został określony w dokumentacji projektowej. 

Nie dopuszcza się akceptacji modułów o odporności na obciążenie niższej niż 8000 Pa. W 

klimacie umiarkowanym zawsze może wystąpić zwiększony opad śniegu lub zwiększone 

podmuchy wiatru. Inwestycja na fotowoltaikę to przynajmniej okres 25 lat, w tak długim 

czasie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak może zmienić się klimat na naszym obszarze 

stąd wybór modułu o zwiększonych parametrach. Wybierając produkt z wyższymi 

kwalifikacjami, zmniejsza się ryzyko uszkodzenia, zwiększa gwarancje. 

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 2  

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: odpowiedź ad.1:   Algorytm działania rozwiązania technicznego 

mającego na celu wykluczenie oddawania wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci nie 

może zostać ściśle określony, gdyż zależy od zastosowanych urządzeń oraz zaoferowanego 

producenta stosowanych urządzeń. Szczegółowy algorytm działania powinien przedstawić 

wykonawca w ramach zaproponowanych urządzeń (analizatora sieci oraz przetwornicy z 

możliwością ograniczania mocy). 

 

odpowiedź ad.2:   Jeśli chodzi o odporność na obciążenie 8000Pa, mieszkamy w klimacie 

umiarkowanym więc na naszym obszarze zawsze może wystąpić zwiększony opad śniegu lub 

też mogą wystąpić zwiększone podmuchy wiatru. Inwestycja w fotowoltaike to przynajmniej 

okres 25 lat, w tak długim czasie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak może zmienić się 

klimat na naszym obszarze stąd wybór modułu o zwiększonych parametrach. Wybierając 

produkt z wyższymi kwalifikacjami  zmniejsza się ryzyko uszkodzenia, zwiększa gwarancje. 

Jeśli chodzi o parametry elektryczne, jak najbardziej mają one znaczenie na sposób działania 



oraz wielkość produkcji instalacji. Dobierając odpowiednio parametry Imp oraz Voc jesteśmy 

w stanie zoptymalizować pracę falownika tak by pracował z największą wydajnością w 

każdych warunkach. 

 

odpowiedź ad.3:   Przyłączenie konstrukcji dachu płaskiego do instalacji odgromowej nie 

powoduje zmiany w zakresie pomiarów rezystancji uziemienia poszczególnych zwodów. 

Projektant przyjął że obiekt posiada aktualne dane i sprawną instalację odgromową. Jedynym 

pomiarem jaki należy wykonać jest pomiar ciągłości instalacji związanej z podłączeniem 

konstrukcji co nie jest przez projektanta uważane jako modernizacja instalacji 

piorunochronnej 

 

odpowiedź ad.4:  Zgodnie z pkt 14 informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik do  SIWZ,  wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z zakładem 

energetycznym . W wycenie do oferty przetargowej należy uwzględnić układ zabezpieczający 

i układ pomiarowo-rozliczeniowy. W przypadku poniesienia tych kosztów przez Zakład 

Energetyczny, koszty zgodnie z treścią umowy zostaną odliczone z wynagrodzenia 

ryczałtowego jako roboty zaniechane. 

 

odpowiedź ad.5:    Zamawiający nie wyraża zgody na wiercenie otworów w elewacji 

budynku. 

 

odpowiedź ad.6:    Zamawiający wydłużył okres składania ofert w niniejszym postępowaniu 

do dnia 2.04.2015 r. 

 

Pytanie nr 3 

 
Odpowiedź Zamawiającego: odpowiedź ad.1:   Dla falownika o mocy 17 kW, posiadającego 

2 niezależne wejścia MPPT – dopuszcza się inną konfigurację wejść, niż ujęta w projekcie, 



np. A:5, B:1 lub A:3, B:3 

 

odpowiedź ad.2:   Dopuszcza się usunięcie jednego panelu z połaci o nachyleniu 55 stopni i 

przeniesienie go na połać o nachyleniu 5 stopni  

 

 

Pytanie nr 4 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: W odniesieniu do zgodności z normą EN 61701 (test modułu w 

korozyjnym środowisku mgły solnej) Zamawiający podtrzymuje swoja odpowiedź z dn. 

13.03.2014 r. 

 

W specyfikacji technicznej zostały zaproponowane optymalne parametry modułów z 

kwalifikacjami zmniejszającymi ryzyko uszkodzenia. Dokumentacja została sporządzona 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

 



Jednocześnie dokonano zmian dokumentacji budowlano – wykonawczej stanowiącej 

załącznik do SIWZ wynikające z pytań i odpowiedzi związanych z przedmiotem 

zamówienia. 

Zmiany dokumentacji:  

- parametry paneli fotowoltaicznych 

- parametry inwertera 

- rysunki zamienne (Rys.05, K-1, K-2, K-3,K-4) 

stanowią załącznik do niniejszego pisma. 
 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 

postępowania. 
 

 


