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DOTYCZY:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn 
 

„WYKONANIE     INSTALACJI     FOTOWOLTAICZNYCH  

NA    TERENIE    GMINY    NĘDZA”  

planowanego do realizacji w ramach Projektu 

 „Odnawialne  źródła   energii  poprawą  jakości   środowiska naturalnego na terenie Gmin   

Partnerskich” 

 

Odpowiadając na pisma  Oferentów udzielamy  odpowiedzi: 

Pytanie 1 : 

• Prosimy o dopuszczenie modułów o mocy 280Wp polikrystalicznych w technologii half-cut 

czyli składających się ze 120 ogniw o wymiarach max. 992x1675mm. Podane maksymalne 

wymiary przez Zamawiającego są nierealne do osiągnięcia przez światowych producentów 

modułów fotowoltaicznych w technologii half-cut. Wprowadzając taki zapis, Zamawiający                  

w znaczny sposób ogranicza zakres dostępnych modułów PV 

 

Odpowiedź 1:   
 

• Zamawiający wprowadza zmianę rozmiaru modułu fotowoltaicznego na max. : 995 mm x 1680 mm  

 

Pytanie 2 : 

Zwracam  się z uprzejmą prośba do zamawiającego  o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych                  

dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, której montaż zamawiający przewiduje na  połaci dachowej 

budynków mieszkalnych, dachach garaży, budynków gospodarczych. Informacja ta jest konieczna dla wyceny 

konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 

 

Odpowiedź 2:   

 

• Zamawiający w PFU określił rodzaj konstrukcji dachu. W wiedzy Zamawiającego jest to informacja 

wystarczająca dla potrzeby wyceny kosztów konstrukcji. Zamawiający zwraca również uwagę,                        

iż dopuszcza zmianę lokalizacji modułów fotowoltaicznych na etapie projektowym przez 

Wykonawcy.  
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Pytanie 3 : 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego, o zgodę na użycie modułów wyższej mocy jednostkowej 

zachowując min moc instalacji, która jest wpisana w projekt techniczny, zmniejszając ilość sztuk. 

 

Odpowiedź 3:   

 

• Zamawiający określił moc minimum modułu fotowoltaicznego więc pytanie jest niezrozumiałe.                             

Wszystkie parametry podane są parametrami minimum.  

 
 

Pytanie 4 : 

Prosimy o potwierdzenie, że montaż nowej oraz przystosowanie instalacji odgromowej do instalacji 

fotowoltaicznej nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. Dodatkowo, prosimy o informację, czy 

obiekty objęte projektem posiadają instalacje odgromową.  

  
 

Odpowiedź 4:   
 

• Montaż nowej instalacji odgromowej nie jest w zakresie projektu. Natomiast przystosowanie 

instalacji odgromowej zostało opisane w PFU.  

 

Wójt  Gminy  Nędza 

 

Anna  Iskała 


