
          Przyrów, dnia 10.04.2020r 

PLP.271.2.2020  

        

    WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:  

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych 

źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej 

w gminie Przyrów. 

 Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów”  

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na 

terenie Gminy Przyrów”  

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów” 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia informujemy: 

 

 Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu firmy nie będące 

zakładem pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, nie obejmuje 

społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych? 

Odpowiedz 1.- TAK 

Pytanie 2. W jaki sposób zamawiający oceniać będzie posiadaną wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ? Poszczególne części przetargu podzielone 

zostały w dość dziwny sposób, z reguły w przypadku zadań polegających na montażu różnych 

odnawialnych źródeł energii ( fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory), są one rozpisywane w 

osobnych częściach tu zaś są one połączone.  Wynika z tego iż dla przykładu mając 

doświadczenie na wartość 500 000 zł w montażu kotłów lub kolektorów słonecznych mogę 

startować w przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych. Z technicznego punktu widzenia 

sugerowałbym rozbicie każdej z 3 głównych części na dodatkowe pod części ( fotowoltaika, 

pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły). 

Odpowiedz 2 - ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE OCENIAŁ DOŚWIADCZENIE NA 

PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH REFERENCJI. Z UWAGI NA TO IŻ 

DOMINUJĄCĄ INSTALACJĄ JEST MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

WYSTARCZY ŻE WYKONAWCA  PRZEDSTAWIĆ REFERENCJE Z 

WYKONANYCH PRAC W TYM ZAKRESIE NA MINIMUM 500 000 ZŁ  

 



Pytanie 3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falowników o mocy 

pobierania w nocy na poziomie <1W, na rynku nie ma falowników które w kartach 

katalogowych oferują zużycie w nocy na tak niskim poziomie. 

  Odpowiedź 3 - TAK 

Pytanie 4. Czy w przypadku falownika PV – 2,5 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 1-Fazowego o sprawności maksymalnej na poziomie 97,5 %. 

Odpowiedź 4 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 5. Czy w przypadku falownika PV – 2,5 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 1-Fazowego o ilości MPPT/ilości ciągów na MPPT : 1/1 

   Odpowiedź 5 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 6. Czy w przypadku falownika PV – 2,5 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 1-Fazowego o maksymalne natężenie prądu: 12,5 A 

   Odpowiedź 6 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 7. Czy w przypadku falownika PV – 3,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 1-Fazowego o sprawności maksymalnej na poziomie 97,5 %. 

   Odpowiedź 7 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 8. Czy w przypadku falownika PV – 3,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 1-Fazowego o ilości MPPT/ilości ciągów na MPPT : 1/1 

   Odpowiedź 8-  ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 9. Czy w przypadku falownika PV – 4,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych : 5200W 

   Odpowiedź 9 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 10. Czy w przypadku falownika PV – 4,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o maksymalne natężenie prądu: 8,5 A 

   Odpowiedź 10 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 11. Czy w przypadku falownika PV – 4,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg. 

 Odpowiedź 11  - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 12. Czy w przypadku falownika PV – 5,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych : 6500W 

   Odpowiedź 12 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   



Pytanie  13. Czy w przypadku falownika PV – 5,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg. 

   Odpowiedź 13 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 14. Czy w przypadku falownika PV – 6,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych : 7800W 

   Odpowiedź 14 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ   

Pytanie 15. Czy w przypadku falownika PV – 6,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg. 

Odpowiedź 15 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ    

Pytanie 16. Czy w przypadku falownika PV – 7,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o parametrach falownika PV-8,0 kW. 

Odpowiedź 16 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ    

 

Pytanie17. Czy w przypadku falownika PV – 8,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg. 

 

Odpowiedź 17 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ    

Pytanie 18. Czy w przypadku falownika PV – 6,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 k17. Czy w przypadku falownika PV – 8,0 kW 

zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg. 

Odpowiedź 18 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ    

Pytanie 19. Czy w przypadku falownika PV – 9,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie 

falownika 3-Fazowego o parametrach falownika PV-10,0 kW. 

Odpowiedź 19 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ    

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:                                                                                                                        

Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie 

Urzędu Gminy Przyrów w terminie do dnia 20.04.2020. r. do godz. 9.00.                                                                                                 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 

nr 7. 

Zamawiający informuje, że publikuje zmodyfikowaną treść SIWZ i zmianę ogłoszenia.                                               

1.BIP                                                                                                                                                          

2.Uczestnik postępowania                                                                                                                                       

3.a/a 

 


