
          Przyrów, dnia 15.04.2020r 

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. 

W punkcie 4.5 projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, Zamawiający wymaga by przekrój 

żył był dobrany na podstawie dopuszczalnego spadku napięć a tym samym podaje konkretny przekrój 

dla danej instalacji. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy 

dodatkowych obliczeń projektowych wykonywanych przez uprawnionego do tego projektanta. 

 

Odpowiedź 1. JEŚLI WYKONAWCA UZNA IŻ DOBRANY PRZEKRÓJ JEST 

NIEWYSTARCZALNY MOŻE DOKONAĆ KOREKTY I PRZEDSTAWIĆ UZASADNIONE 

WYLICZENIA.  

 

Pytanie 2. 

W celu poprawnej wyceny instalacji fotowoltaicznych prosimy o udostępnienie projektów instalacji 

odgromowych o których mowa w punkcie 4.8 projektów wykonawczych instalacji znajdujących się na 

przepompowniach oraz budynkach użyteczności publicznej. 

 

Odpowiedź 2. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BYŁA 

WPIĘTA DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ, W PRZYPADKU BRAKU 

TAKIEJ INSTALACJI NA BUDYNKU ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WYKONYWANIA 

INDYWIDUALNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ. NATOMIAST KAŻDA INSTALACJI 

PV MUSI POSIADAĆ WŁASNĄ INSTALACJĘ UZIEMIAJĄCĄ NA KAŻDYM BUDYNKU - 

DOTYCZY SIĘ TO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.                                                                              

NATOMIAST W PRZYPADKU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ LEŻY PO STRONIE 

WYKONAWCY. WYKONAWCA MUSI WYKONAĆ PROJEKT INSTALACJI WE 

WŁASNYM ZAKRESIE I DOŁĄCZYĆ GO DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ  

 

 

 



Pytanie 3. 

W celu poprawnej wyceny wszystkich instalacji fotowoltaicznych prosimy o podanie jakie 

Zamawiający przewidział miejsca montażu paneli fotowoltaicznych na konkretnych adresach. 

 

Odpowiedź 3. TRZEBA ZROBIĆ ZESTAWIENIE Z TABELKI KTÓRĄ MACIE OD NAS I 

UMIEŚCIĆ BEZ NAZWISK I ADRESÓW TYLKO ZESTAWIENIE MONTAŻY I MOCE.  

 

Pytanie 4. 

Prosimy o wyjaśnienie zapisów w projekcie wykonawczym dla przepompowni Przyrów. Na stronie 10 

wymagana ilość paneli to 8 sztuk a na stronie 12 wymagana moc falownika to 3kW co nie przekłada 

się na moc opisaną na początku projektu wynoszącą 38,76 kWp. 

 

Odpowiedź 4. NASTĄPIŁA OMYŁKA PISARSKA NA PIERWSZEJ STRONIE W TYTULE 

PROJEKTU JEST 38,78 kWp A POWINNO BYĆ 2,72 kWp. 

Pytanie 5. 

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku konieczności wzmocnienia konstrukcji dachu pod montaż 

instalacji fotowoltaicznej, koszt i obowiązek ten spoczywa na użytkowniku. 

 

Odpowiedź 5. OBOWIĄZEK I KOSZT LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. 

Pytanie 6. 

Prosimy o potwierdzenie że dostosowanie istniejącej rozdzielnicy na obiekcie gdzie będzie 

montowana fotowoltaika pod montaż rozłącznika izolacyjnego jest po stronie użytkownika. 

 

Odpowiedź 6. DOSTOSOWANIE DO ZAMONTOWANIA LEŻY PO STRONIE 

UŻYTKOWNIKA ALE SAM MONTAŻ ROZŁĄCZNIKA JEGO DOSTARCZENIE I 

MONTAŻ LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. 

Pytanie 7. 

W przypadku monitoringu instalacji fotowoltaicznej prosimy o potwierdzenie że gdy na obiekcie 

będzie dostępna sieć Wi-Fi można będzie ją wykorzystać celem podłączenia się do Internetu i 

zrealizowania wymogu związanego monitoringu instalacji. 

 

Odpowiedź 7. UŻYTKOWNIK MUSI ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO INTERNETU W 

PRZYPADKU BRAKU TAKIEGO DOSTĘPU, MONITORING MUSI BYĆ 

ZAMONTOWANY ALE BEZ KONIECZNOŚCI JEGO KONFIGURACJI I 

URUCHOMIENIA. DOSTĘPNY INTERNET NA POSESJI BĘDZIE DO WYKORZYSTANIA. 

Pytanie 8. 

Prosimy o potwierdzenie że zapewnienie stałego łącza internetowego na obiekcie celem wykonania 

monitoringu instalacji fotowoltaicznej jest po stronie użytkownika. 

 

Odpowiedź 8. ZAPEWNIENIE INTERNETU LEŻY PO STRONIE UZYTKOWNIKA. 

 

 

 

 

 



Pytanie.9 

W związku z zapisem w pkt.6.5 SIWZ zgodnie z którym Zamawiający wymaga aby 

Wykonawcy złożyli do oferty dokumenty potwierdzające zapisy pkt.5.5 SIWZ o treści: 

Dostarczone  produkty  posiadały  technologię,  która  pojawiła  się  na  rynku  (w 

sprzedaży),  nie  wcześniej  niż  cztery  lata  przed  ogłoszeniem niniejszego przetargu 

informujemy, że technologie zastosowane w głównych urządzeniach tj. kolektorach 

słonecznych, pompach ciepła, modułach fotowoltaicznych oraz kotłach na biomasę są 

dostępne na rynku w okresie ponad czterech lat tym samym, Wykonawca nie ma możliwości 

uzyskania dokumentu potwierdzającego zastosowanie technologii nie wcześniej niż cztery 

lata.  W związku z tym wnosimy o zmianę powyższego zapisu na zapis o treści:                         

Wykonawca winien złożyć oświadczenie producenta lub dostawy urządzenia (dotyczy: pomp 

ciepła, modułów fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych) 

potwierdzające, że urządzenie dostarczone dla przedmiotowej inwestycji zostało 

wyprodukowane w okresie nie wcześniej niż w 2019 rok. 

Odpowiedź 9. Zmienia się zapis w pkt. 6.5 SIWZ na: Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie producenta lub dostawy urządzenia (dotyczy: pomp ciepła, modułów 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych) potwierdzające, że 

urządzenie dostarczone dla przedmiotowej inwestycji zostało wyprodukowane w okresie 

nie wcześniej niż w 2019 rok. 

Pytanie.10. 

Prosimy o informacje jakie dokumenty dotyczące modułów fotowoltaicznych, pomp 

ciepła, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę należy załączyć do oferty na 

potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego określone w 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź. 10. Zamawiający żąda na potwierdzenie oferowanych produktów: 

Certyfikatów potwierdzających opisane i aktualne normy. Dokumentów DTR 

określających parametry techniczne proponowanych rozwiązań. Świadectw producenta 

będącego dostawcą urządzeń. Dokumenty powinny być poświadczone pieczątka za 

zgodność z oryginałem. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

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

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. 

1.BIP                                                                                                                                                          

2.Uczestnik postępowania                                                                                                                                       

3.a/a 

 


