
                                                                                                            
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację 

zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele 

fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich  

w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. 

 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00040.2016   14.07.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00235/16 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

PYTANIA: 

1. Czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku należytego wykonania minimum trzech zamówień, 

powyżej 100.000,00 zł, na budynkach prywatnych a nie użyteczności publicznej. Uważamy,  

iż firmy posiadające bogate doświadczenie w budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

prywatnych również są zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający w części B w punkcie 1 (lokalizacja zadania) opisuje miejsce posadowienia urządzeń 

oraz podaje, iż odległość paneli od zasobnika to około 150mb i należy przewidzieć ułożenie 

odpowiedniego kabla. Prosimy o wyjaśnienie czy ww. kabel będzie prowadzony w budynku 

150mb, w ziemi czy też linią napowietrzną, ponieważ lokalizacje są oddalone? 

3. Czy Zamawiający zaakceptuje instalację fotowoltaiczną o mocy 12kW z tolerancja +/-5%? 

4. Czy pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej może być wykonany przez licznik znajdujący się 

w sterowniku grzałek/inwerterze? 

5. Prosimy o określenie ilości oraz o podanie mocy grzałek niezbędnych do instalacji. 

6. Prosimy o określenie pojemności zasobnika cieplnego, który trzeba zainstalować wykonując 

zadanie? 

ODPOWIEDZI: 
1.    Zamawiający nie dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu  

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, możliwości wykazania zamówień obejmujących 

wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w budynkach innych niż budynki użyteczności 

publicznej. 
2.    Przedmiotowy kabel będzie prowadzony w ziemi na długości około 120 mb, pozostała część  

w budynkach. 
3.    Tak, Zamawiający akceptuje instalację fotowoltaiczną o mocy 12kW z tolerancją +/-5%. 
4.    Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że odczyt licznika energii elektrycznej 

na panelu sterownika będzie możliwy dla osób obsługujących instalację. 

5. i 6. Zarówno ilość oraz moc grzałek, jak i pojemność zasobnika cieplnego, powinna określić 

dokumentacja projektowa, której wykonanie obejmuje przedmiot zamówienia. 
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