
 

Projekt pn. Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE współfinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego. 

Zawady, dnia 05.01.2022 r.  

ZP.271.09.2021 

Do: 

Zainteresowani Wykonawcy 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn. 
„Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”  

 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 30.12.2021 r. działając na podstawie art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

Pytanie 1 : Proszę o określenie minimalnych parametrów technicznych paneli fotowoltaicznych i falownika. W 
załączonym projekcie technicznym zostały zamieszczone parametry konkretnych produktów, dlatego nie ma 
możliwości doboru innych rozwiązań niż wskazane, ponieważ w każdym przypadku produkty konkurencyjne będą 
posiadały cechy zarówno lepsze, jak i gorsze. 
Odpowiedź:  Dla potrzeb projektu z grudnia 2020 roku przyjęte zostały panele monokrystaliczne z ogniwami 

ciętymi na pół, o gwarancji produktowej 15lat, wytrzymałości 5400 Pa obciążenia śniegiem sztuk 27, minimalna 

moc jednego panela PV 0,34kWp.  Łączna minimalna moc instalacji wynosi więc 27*0,34kWp=9,18kWp. 

Do wyliczonej mocy generatora PV 9,18kWp został dobrany falownik beztransformatorowy 3-fazowy o mocy 

8kVA z zabezpieczeniem tj. pomiarem izolacji oprzewodowania DC oraz rozłącznikiem DC na obudowie 

falownika. Wskazane urządzenia - inwerter oraz panele fotowoltaiczne zostały przyjęte na potrzeby 

przeprowadzenia obliczeń . Szacowana produkcja energii elektrycznej (rok 1-wszy) z rozwiązania zamiennego 

nie powinna być niższa aniżeli wynikająca z symulacji tj 8,788kWh/rok.Zgodnie z sensem zapisu w projekcie na 

stronie „E13” Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych typów/producentów o parametrach porównywalnych 

tj. nie gorszych (porównywalnych lub lepszych) niż zawarte w projekcie po akceptacji ze strony inwestora.   

Pytanie 2:  Czy Zamawiający posiada aktualne zdjęcia, na podstawie których możliwa jest ocena stanu 
technicznego pokrycia dachowego?  

Odpowiedź:  Pokrycie dachowe budynku OSP zostało wymieniane w grudniu 2021 r.  

Pytanie  3:  Jaka jest moc przyłączeniowa obiektu? 
Odpowiedź: 17kWh / taryfa C11 
 
Pytanie 4: Czy występuje agregat prądotwórczy?  
Odpowiedź: Nie  
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