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Dzierżoniów, 25 lutego 2022 r.

EK-RPO1/12/21/16
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 po 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. Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień.
Pytanie:
Prosimy o ponowne przeanalizowanie pytania związanego z wymogiem zastosowania
monitoringu instalacji fotowoltaicznej dla pojedynczego albo dwóch modułów.
Fakt zastosowania optymalizatorów mocy dla wszystkich modułów w instalacji nie musi
wiązać się z zapewnieniem systemu monitoringu pracy na poziomie pojedynczego lub
podwójnego modułu.
Wykonawca chcąc spełnić wszystkie wymagania dotyczące systemu monitoringu całości
instalacji oraz monitoringu na poziomie jednego lub dwóch modułów ma bardzo ograniczone
możliwości w wyborze dostawców komponentów instalacji fotowoltaicznych
Na rynku europejskim jest jeden producent który spełnia w/w wymagania co do monitoringu
instalacji zbiorczej oraz monitoringu pojedynczego lub dwóch modułów, który aktualnie nie
jest w stanie zapewnić dostaw wymaganych komponentów w określonej ilości i czasie
niezbędnym do wykonania warunków Umowy z Zamawiającym.
Wnioskujemy o ponowne zmiany zapisów SWZ w punktach 14.1 i 14.2 oraz załącznika
pierwszego do SWZ dopuszczając możliwość zagwarantowania monitoringu instalacji
fotowoltaicznych na poziomie pojedynczego łańcucha.
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Odpowiedź:
Po ponownym przeanalizowaniu oczekiwanego w SWZ rozwiązania, w kontekście możliwych
zastosowań, Zamawiający nie podziela spostrzeżeń Wykonawcy. W związku z tym zapisy
SWZ (w tym załącznika 11 do SWZ – po zmianach z 23.02.2022 r., dokument „Aktualizacje i
uszczegółowienie wymagań zawartych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych.pdf”)
pozostają bez zmian.

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