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Obrazów, dnia 14.03.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 3 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: 

Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” 

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

publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane: 

 
Pytanie 1 

Prosimy o dopuszczenie modułów o standardowej wytrzymałości mechanicznej równej 5400 Pa. 

Zwracamy uwagę, że standard ten od lat wystarcza do prawidłowej eksploatacji instalacji 

fotowoltaicznych, nawet w warunkach górskich i na dachach wieżowców, czyli w trudniejszych 

warunkach niż przewidywane przez Zamawiającego. Przy odporności równej 5400 Pa moduły 

wytrzymują nacisk 550 kg na metr kwadratowy, czyli jeden moduł może być obciążony masą 900 

kg. Zatem moduły są wielokrotnie bardziej wytrzymałe na nacisk śniegu i wiatru, niż konstrukcja 

dachu na którym są zainstalowane. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wytrzymałości mechanicznej 5400Pa. 

 

Pytanie 2 

Zwracam się z prośbą o obniżenie napięcia jałowego do 38,3 V. Nie wpłynie to negatywnie na 

pożądaną moc modułu. Oczekiwany efekt ekologiczny zostanie uzyskany. Chciałbym zwrócić uwagę, że 

ważnym parametrem modułu jest moc oraz współczynnik wypełnienia określany też jako stosunek 

mocy rzeczywistej generowanej przez moduł do mocy pozornej obliczone na podstawie 

maksymalnych charakterystyk prądu i napięcia. Ogniwa wysokiej klasy uważa się gdy współczynnik 

wypełnienia przewyższa wartość 0,75. Z tego względu proszę o powiększenie zakresu parametrów 

modułów w celu możliwości optymalnego doboru instalacji do projektu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi potrzeby aby zawężać wartość parametru Voc. Wartość Voc 38,3V mieści 

się w zakresie określonym w PFU , a wynosi on od 38,12V - 38,7V. 

 
Pytanie 3 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie napięcia maksymalnego pracy modułu 31,1 V 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza modułu o parametrze Vmpp = 31,1V. 

 

Pytanie 4 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie poniższych parametrów falownika (na czerwono propozycja 

zmian parametrów w PFU): 
Minimalne parametry falownika o mocy do 2 kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 420V 
Minimalne napięcie wejściowe DC max. 75V 
Maksymalny prąd wejściowy DC min. 11A 
Znamionowe napięcie sieci 230V 
Częstotliwość nominalna 50Hz 
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Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 7,5A 
Maksymalna sprawność min. 97% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 
 

Minimalne parametry falownik o mocy powyżej 2kW do 3kW: 
Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 600V 
Minimalne napięcie wejściowe DC max. 125V 
Maksymalny prąd wejściowy DC min. 11A 
Znamionowe napięcie sieci 230V 
Częstotliwość nominalna 50Hz 
Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 13,5A 
Maksymalna sprawność min. 97,5% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 
 

Minimalne parametry fotowoltaika o mocy powyżej 3kW do6kW 

Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 1000V 
Minimalne napięcie wejściowe DC max. 250V 
Maksymalny prąd wejściowy DC min. 11A 

Znamionowe napięcie sieci 400V 
Częstotliwość nominalna 50Hz 
Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 9,5A 
Maksymalna sprawność min. 97,5% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 
 

Minimalne parametry falownika o mocy powyżej 8 kW do 10 kW: 

Napięcie maksymalne wejściowe DC min. 1000V 
Minimalne napięcie wejściowe DC max. 350V 
Maksymalny prąd wejściowy DC min. 26A 
Znamionowe napięcie sieci 400V 
Częstotliwość nominalna 50Hz 
Maksymalny prąd wyjściowy AC min. 15,5A 
Maksymalna sprawność min. 95,4% 

Gwarancja na inwerter 7 lat 
Odpowiedź: 

Zaproponowane parametry dla falowników są gorsze niż oczekiwane, dlatego Zamawiający nie 

wyraża zgody na ich zmianę 

 
Pytanie 5 

Zwracam się z prośbą o podwyższenie granicy temperatury stagnacji kolektorów do 210°C. 

Powiększenie zakresu parametru pozwoli na zmniejszenie ograniczenia konkurencyjności. 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści współczynnik strat a1 3,92 W/m2K ? 

Odpowiedź: 

Powyższa wartość współczynnika a1 mieści się w zakresie przewidzianym w PFU 

 
Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści zastosowania klasycznej magnezowej anody ochronnej? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania anody magnezowej 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie robocze zbiornika 6 bar? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Pytanie 9 

Czy zamawiający dopuści napięcie maksymalne Vmpp= 31,2 V? Moc pozostaje bez zmian. Cel 

pożądanego efektu ekologicznego zostanie spełniony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie 10 

Czy zamawiający dopuści sprawność maksymalną dla falowników jednofazowych  97,2 %? 
Odpowiedź: 

Proponowany parametr jest gorszy od tego , który został ujęty w specyfikacji, dlatego też 

Zamawiający nie wyraża zgody na jego zmianę. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści brak wyświetlacza w falownikach jednowazowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania falowników z wyświetlaczami dla wszystkich typów 

inwerterów. Jest to istotny element, którego brak może spowodować nie możność prostego 

sprawdzenia przez mieszkańca czy instalacja pracuje poprawnie. 

 


