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EK-RPO1/12/21/10
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i wykonanie robót
budowlanych w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla inwestycji pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu
dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.
Odpowiedź na zapytania Wykonawcy dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca
zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym,
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.
Pytanie:
Zamawiający wymaga aby instalacje o mocy powyżej 49,5kW posiadały moce niemożliwe do
wykonanie w niektórych instalacjach. Minimalne wymagania mocowe nie mogą być spełnione
przy jednoczesnym nie przekroczeniu mocy 50kW. Przykładowo instalacja 48. Szkoła
Podstawowa nr 1, ul. Ogrodowa 23, Pieszyce o mocy 49,88kWp w symulacji została zrobiona
na modułach o mocy 375 w ilości sztuk 133, co daje łączną moc 49,875kWp co daje mniejsza
moc niż zamawiana, a jednocześnie i tak wymagany jest moduł o mocy min. 380Wp, co w
każdym przypadku doboru takich modułów będzie powodować przekroczenie mocy 50kW.p.
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania budowy instalacji o mocach zamawianych
powyżej 49,5kW z mocą minimum 49,5kW.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. Jednak
rozumiejąc problem, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie następujące. Należy zastosować
moduły o mocach minimalnych określonych w szczegółowych wymaganiach dotyczących
modułów fotowoltaicznych znajdujących się w załaczniku nr 11, w pliku o nazwie
„Aktualizacje i uszczegółowienie do PFU.pdf”, na stronach 2 i 3. W przypadku jeśli w wyniku
przeliczenia łącznej mocy instalacji, jej moc przekroczyłaby 50 kW, należy zastosować w danej
instalacji o jeden moduł fotowoltaiczny mniej, zachowując moc sumaryczną wszystkich
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instalcji nie mniejszą niż 2.916,44 kWp i ilość wyprodukowanej energii nie mniejszą niż
2.639.138 kWp.

Wszelkie wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców.
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