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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 pismo  Oferenta  udzielamy  odpowiedzi: 

Pytanie 1 : 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie instalacji 

odgromowej. Czy uziemienie instalacji wystarczy? Przepisy Prawa budowlanego nie przewidują obowiązku 

wykonania instalacji odgromowej w przypadku domów jednorodzinnych , a instalacja fotowoltaiczna nie 

zawsze zwiększa zagrożenie pożarowe, natomiast koszt wykonania instalacji piorunochronnej znacznie 

podraża całą inwestycję, zabezpieczenia powinny być adekwatne do wyników oceny ryzyka dokonanej przez 

projektanta.  
Odpowiedź 1:   
 

• Zamawiający oczekuje wykonania instalacji uziemienia. Natomiast w PFU zostały opisane 

przypadki gdy jak należy postąpić gdy budynek mieszkalny instalację odgromową już posiada.  

 

 

Pytanie 2 : 

Zamawiający wymaga informacji na temat ilości ograniczenia emisji CO2 na poszczególne dni.                            

Czy zamawiający zaakceptuje wyłącznie sumaryczną ilość ograniczenia emisji CO2? Na podział dni, miesięcy i 

rok jest możliwość odczytu wyprodukowanej energii, co jest bardziej pożądanym parametrem oraz 

powszechnym w urządzeniach. 

 
Odpowiedź 2:   

 

• Zgodnie z zapisami siwz 
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Pytanie 3 : 

Zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu użycia optymalizatorów mocy z modułem PV.                                                     

W znaczący sposób ogranicza to uczciwą konkurencję oraz znacząco podnosi wartość inwestycji. Zamawiający 

wymaga instalacji z uzyskiem właściwym około 872 kWh/kWp w celu osiągnięcia pożądanego efektu 

ekologicznego. Nie zacienione instalacje uzyskują takie wyniki bez użycia optymalizatorów. Ponownie 

prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących konieczności zastosowania optymalizatorów do wszystkich 

instalacji na rzecz zapisu wskazującego na konieczność zastosowania optymalizatorów wyłącznie w sytuacji, 

gdy istnieje taka konieczność i jest to uzasadnione. 
 

Odpowiedź 3:   

 

• Zamawiający  zaprzecza aby zastosowanie optymalizatorów mocy ograniczało uczciwą 

konkurencję. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż optymalizator mocy posiada znacznie więcej 

korzyści niż samą  lepszą pracę dla modułów zacienionych.  
 

 

Pytanie 4 : 

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym 

uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie beneficjenta.  

  
Odpowiedź 4:   
 

• Prowadzenie okablowania kanałem wentylacyjnym jest zabronione prawnie. Zamawiający 

dopuszcza przeprowadzenie okablowania kanałem technicznym.  

 

Pytanie 5 : 

Zwracam się z prośbą o rezygnację z ekspertyzy dachu podpisane przez osobę uprawnioną.                                                     

W projekcie będą instalację o małych mocach, dlatego taki wymóg da niepotrzebne dodatkowe koszty. 

 
Odpowiedź 5:   

 
• Zgodnie z zapisami  SIWZ 

 

Wójt  Gminy  Nędza 

Anna  Iskała 


